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Kokousaika 07.09.2015 16:00 - 17:51, keskeytetty 16:43 - 16:43

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs, Otso 2. varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Peltokorpi, Terhi
Rantala, Marcus
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Vesikansa, Sanna
Huru, Nina varajäsen
Koskinen, Kauko varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. 

varapuheenjohtaja
poistui 17:24, poissa: 837 - 847 §:t

Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja

Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

poistui 16:27, ei läsnä 
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päätösasioiden käsittelyn aikana
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Heikkilä, Titi työhyvinvointipäällikkö

asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:43, ei läsnä 
päätösasioiden käsittelyn aikana

Pohjonen, Tiina työterveysjohtaja
asiantuntija
saapui 16:06, poistui 16:43, ei läsnä 
päätösasioiden käsittelyn aikana

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
807 - 847 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
807 - 816, 830 - 832, 834 ja 836 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
817 - 818, 835 ja 837 - 838 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
819 - 828, 846 ja 847 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
829, 833 ja 839 - 845 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
807 - 847 §:t
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§ Asia

807 Kj/2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

808 Kj/1 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

809 Kj/1 V 23.9.2015, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien 
voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

810 Kj/2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta 
viittomakielen päivänä

811 Kj/3 V 23.9.2015, Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun 
antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

812 Kj/4 V 23.9.2015, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -
hankkeen edistämisestä

813 Kj/5 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle 
myöntämien lainojen korkojen alentamisesta

814 Kj/6 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien 
huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa

815 Kj/7 V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen 
vuokraamisesta taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille

816 Kj/8 V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista 
siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

817 Ryj/1 V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun 
toteuttamisesta

818 Ryj/2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen 
edistämiseksi Helsingissä

819 Stj/1 V 23.9.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite mahasyövän riskin 
seulonnan pilotin käynnistämiseksi

820 Stj/2 V 23.9.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien 
palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä

821 Stj/3 V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kotihoidon 
kehittämisestä Helsingissä

822 Stj/4 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin 
paloturvallisuuden parantamisesta
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823 Stj/5 V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-etuuden 
palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille

824 Sj/1 V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi

825 Sj/2 V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen 
muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

826 Sj/3 V 23.9.2015, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien 
lisäämisestä Baanalle

827 Sj/4 V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren 
liikuntapuiston jalkapallokentästä

828 Sj/5 V 23.9.2015, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä 
Helsingissä

829 Kaj/1 V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen 
koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

830 Kj/9 V 23.9.2015, Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta

831 Kj/10 V 23.9.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

832 Kj/11 V 23.9.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

833 Kaj/2 V 23.9.2015, Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan 
muuttaminen (nro 12285)

834 Kj/3 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ennakkoäänestyspaikkojen 
esteettömyydestä

835 Kj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

836 Kj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

837 Ryj/1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

838 Ryj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

839 Kaj/1 Maankäyttösopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
kanssa Lauttasaaren asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12276, 
tontit 31119/1 ja 12)

840 Kaj/2 Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden siirto lopullisille osakkaille

841 Kaj/3 Toimitilatontin varaaminen ja optio jatkovarauksista 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontit 17096/6, 7 
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ja 8)

842 Kaj/4 Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja 
Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle kehittämishanketta 
varten Espoon Leppävaarassa

843 Kaj/5 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren 
rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357)

844 Kaj/6 Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 
uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon 
lisäämiseksi

845 Kaj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

846 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

847 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 807
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 
Kivekkään ja Rantalan sekä varatarkastajiksi jäsenet Karhuvaaran ja 
Vesikansan.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan toisen esityksen 
kaupunginhallituksen asioista (Kj/2) kokouksen ensimmäisenä asiana.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet Kivekkään ja Rantalan sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Karhuvaaran ja Oskalan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 808
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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 809
V 23.9.2015, Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien 
voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Osku Pajamäen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 17)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Osku Pajamäki ja 14 muuta valtuutettua esittävät, että 
Helsingin vuoden 2016 talousarvion valmistelusta alkaen tarkoitukseen 
soveltuvalla tavalla eritellään lapsivaikutukset ja että mainitun vuoden 
tilinpäätöksessä eritellään lapsiin kohdistuneet voimavarat ja arvioidaan 
niiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Aloitteesta on saatu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, nuorisolautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan 
sekä opetuslautakunnan lausunnot.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lapsen oikeuksien komitea suosittelee, että sopimusvaltio tarjoaa 
kunnille riittävät voimavarat erityisesti lapsen oikeuksien toteuttamisen 
varmistamiseksi, Kussakin kunnassa erikseen tulee järjestää lasten 
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tarpeisiin osoitettavien määrärahojen tehokas seuranta ja varmistaa 
määrärahojen asianmukainen taso. Edelleen tulisi ottaa käyttöön 
lapsibudjetointi, jossa seurataan talousarviota lapsen oikeuksien 
näkökulmasta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelman tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että sen toiminnan tavoitteilla on aina 
vaikutuksia lapsiin, minkä vuoksi lapsivaikutusten arviointia olisi 
tarkoituksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. 
Luontevimmin se kytkeytyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
yhteyteen.

Helsingin kaupungilla on käytössä talouden seurannassa 
kaupunkiyhteinen palveluluokitus, joka koostuu pääasiassa 
elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista ja kaupunkiyhteisistä 
tukipalveluista. Palveluluokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena 
on kerätä ylätason tietoa johtamisen tueksi. Yksi palveluluokka on 
lasten palvelut. Tähän palveluun kohdistetaan virastojen ja liikelaitosten 
ydinpalvelut, jotka kohdistuvat lapsiin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 
vuotta, mutta jokainen virasto ja liikelaitos soveltaa tätä omien 
palveluidensa ja erityislainsäädäntönsä mukaisesti. Nuorten 
palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. Palveluluokitusta sovelletaan 
tulosbudjetoinnissa ja toteumakirjauksissa. Talousarvion tasolla 
luokituksen käyttöönotto vaatisi huomattavia muutoksia järjestelmiin ja 
nykyisiin prosesseihin.

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnista. Helsingin 
kaupunginhallitus on antanut talousarvion 2016 laatimisohjeet 
virastoille ja liikelaitoksille 26.3.2015. Laatimisohjeissa ohjeistetaan 
vuosittain hallintokuntien talousarviovalmistelu. Lapsivaikutusten 
arviointia ei ole ohjeistettu erillisenä toteutettavaksi, koska 
strategiaohjelma sisältää ”Nuorille tilaa kuulua ja loistaa” osioissa 
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten hyvinvoinnille. Näin 
hallintokunnat esittävät talousarvion perusteltuteksteissä lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvat linjaukset ja toimenpiteet. 

Jatkossa arvioidaan onko tarkoituksenmukaista pyytää 
talousarviovalmistelun yhteydessä hallintokuntia arvioimaan 
lapsivaikutuksia vai jatketaanko arviointia osana strategiaohjelman 
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arviointia ja uuden strategian valmistelua. Kaupunginvaltuustolle on 
valtuustoseminaarissa 29.-30.1.2015 raportoitu strategiaohjelman 
toteutuksesta. Toteutusraportti sisälsi laajahkon osuuden (s. 2-12) 
nuoriin ja lapsiin kohdistuvista palveluista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Osku Pajamäen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 17)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 28.05.2015 § 61

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointi pelkästään 
taloudellisten panostusten näkökulmasta ei anna riittävää kuvaa lasten 
ja nuorten hyvinvoinnista ja olosuhteista. Oleellista on saada lapsilta ja 
nuorilta kokemustietoa sekä arvioida lasten ja nuorten todellisia 
mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja olosuhteita 
seurataan jo tällä hetkellä monella eri tavalla. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013-2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten tilannetta seuraa 
sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan puheenjohtama Helsingin 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Nuorisolaki edellyttää, että 
kunnassa toimii tällainen verkosto. Nuorisolain 7a §:n mukaan nuorten 
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ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- 
ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi; edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus, suunnitella ja tehostaa 
yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja 
tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää nuorten 
palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta 
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken.

Nuorten hyvinvointikertomus julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu 
nuorten hyvinvointia kuvaavasta tietokannasta sekä 
Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää indikaattoritietoa, 
tutkimustietoa, kokemustietoa sekä mahdollisuuden blogien 
kirjoittamiseen. Kehittämistyössä panostetaan laajasti tiedon tulkintaan, 
ymmärtämiseen ja käyttöönottoon. Kertyneestä tiedosta tuotetaan 
vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Nuorten hyvinvointikertomuksen teemat kehitettiin Amartya Senin ja 
Martha Nussbaumin toimintamahdollisuusteorian pohjalta. Hyvinvoinnin 
osa-alueet ovat elämä ja terveys, itsensä kehittäminen, tulevaisuuden 
hallinta, turvallisuus, tunteet ja vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus, 
yhdenvertaisuus sekä luonto ja kestävä kehitys. Tavoitteena on, että 
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tekee tuotetun tiedon perusteella 
vuosittain päätöksentekoa varten nostoja ja toimenpide-ehdotuksia. 

Nuorisoasiainkeskus on lisännyt viime vuosina tiedontuotantoa nuorten 
tilanteesta. Viraston noin 400  työntekijästä 353 käytti yhden työpäivän 
vuonna 2014 siihen, että he haastattelivat nuoria Helsingin julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa. Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin, 
mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristössään, nostivat 
he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, luonto, toimiva 
joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikuttaminen. 
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnasta pääosa suuntautuu alle 18 -
vuotiaisiin. Kun nuorisoasiainkeskus asettaa tavoitteita, niillä on aina 
lapsivaikutuksia, jos lapset määritellään alle 18 -vuotiaiksi.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että lapsivaikutusten arviointia olisi 
tarkoituksenmukaista kehittää nykyisten rakenteiden yhteydessä. 
Luontevimmin se kytkeytyisi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
yhteyteen.

12.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 26.05.2015 § 90

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetusviraston määrärahoista suurin osa eli noin 95 % kohdentuu 
aloitetta koskeviin lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten palveluihin. 
Opetusviraston tuottamia palveluja ovat

- ruotsinkielinen päivähoito
- suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta
- suomen- ja ruotsinkielinen lukio- ja aikuislukiokoulutus sekä
- ammatillinen koulutus

Lisäksi opetustoimen määrärahoista maksetaan erilaisia 
lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia korvauksia ja avustuksia 
muille koulutuksen, ruotsinkielisen päivähoidon ja iltapäivätoiminnan 
järjestäjille sekä järjestetään suomi toisena kielenä kursseja 
helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Edellä mainituista palveluista ja menoista ruotsinkielinen päivähoito 
sekä suomen-  ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus ovat 
kokonaisuudessaan alle 18-vuotiaisiin kohdentuvia palveluja. Myös 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaat ovat pääosin 
alle 18-vuotiaita. Avustukset ja korvaukset kohdentuvat lähes kokonaan 
alle 18-vuoitaiden palveluihin. Yli 18-vuotiaille suunnattuja palveluja 
ovat lähinnä aikuislukioiden palvelut, ammatillisen koulutuksen sisällä 
näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistava koulutus ja 
suurin osa oppisopimuskoulutusta sekä edellä mainitut suomi toisena 
kielenä kurssit helsinkiläisille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
maahanmuuttajille.

Opetusviraston opetuslautakunnalle vuosittain valmistelemissa 
talousarvioehdotuksen tarkemmissa perusteluissa sekä 
tulosbudjeteissa määrärahat ja tavoitteet on jo kohdennettu eritellysti 
em. palveluihin. Resurssien kohdentamisen vaikuttavuutta on näin 
ollen mahdollista arvioida tavoitteiden toteutumisen avulla. Viraston 
asiakkaiden ikäprofiilista johtuen opetusviraston talousarvioehdotuksen 
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yhteydessä tehtävä terveysvaikutusten arviointi on myös pitkälti 
aloitteessa esitettyä lapsivaikutusten arviointia. 

Edellä mainituissa asiakirjoissa ja tilinpäätöksissä toisen asteen 
koulutusta ei tällä hetkellä eritellä nuorten ja aikuisten palveluihin. 
Erittely pystytään kuitenkin tarvittaessa tekemään kaupungin 
palveluluokituksella ja opetusviraston nykyisellä suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmällä.

Käsittely

26.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 26.05.2015 § 86

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Helsingin Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteesta lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden 
arvioimisesta:

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
olosuhteita seurataan monella eri tavalla.

Varhaiskasvatus perustuu yhdenvertaisuuteen ja lasten kasvun ja 
kehityksen tukemiseen. Toiminnan keskiössä ja vahvasti osallisena on 
lapsi, joka leikkii, liikkuu, taiteilee ja tutkii luovassa ja hyvinvointia 
edistävässä oppimisympäristössä. 

Varhaiskasvatuspalvelut päivähoito, esiopetus, kerhotoiminta, 
koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa ja leikkipuistojen avoimet 
varhaiskasvatuspalvelut lapsiperheille ovat lähipalvelua ja vaikuttavat 
ratkaisevalla tavalla palvelujen piirissä olevien lasten ja heidän 
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perheidensä hyvinvointiin ja tätä kautta terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamiseen. 

Yhtenä toiminnan tavoitteena on lasten ulkoilun, liikkumisen, ravinnon 
ja levon tasapaino. Terveys- ja hyvinvointivaikutuksia edistetään 
yhdessä lasten vanhempien kanssa huolehtimalla, että lapsilla on 
mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähintään kaksi tuntia päivässä. 

Kunnallisessa päivähoidossa olevista 4-vuotiaista lapsista on tehty 
vuodesta 2012 lukien varhaiskasvatuksen arvio lapsen hyvinvoinnista, 
kasvusta ja kehityksestä neuvolan laajennettuun 4-vuotistarkastukseen 
liittyen. Hyve 4 -mallin mukainen poikkihallinnollinen systemaattinen 
toimintatapa lisää mahdollisuuksia järjestää lapselle tarvittava tuki 
peruspalveluissa ja estää ongelmien vaikeutuminen ennen kouluikää. 
4-vuotiaiden lasten laajennetun terveystarkastuksen 
varhaiskasvatuksen osuus, sisältäen lasten haastattelun, auttaa 
löytämään varhain tuen tarpeessa olevat lapset ja kohdentamaan tätä 
varten tarvittavat tukitoimenpiteet.

Varhaiskasvatusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja 
terveysviraston ja opetusviraston kanssa lasten hyvinvoinnin ja sujuvan 
oppimispolun turvaamiseksi. Yhteiset prosessit arvioidaan vuosittain ja 
niitä kehitetään johdon tasolla ja paikallisten toimijoiden yhteisissä 
tapaamisissa. 

Elokuussa 2015 esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Esiopetus on tärkeä 
ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus 
muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti 
etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatusviraston ja opetusviraston laatiman kasvun ja 
oppimisen polku -yhteistyömallin avulla turvataan kaikille lapsille hyvä 
koulun aloitus ja löydetään tukea tarvitsevalle lapselle oikea 
koulupaikka. Lapsen kannalta kasvu ja oppiminen voivat jatkua näin 
turvallisena. 

Leikkipuistot antavat oman panoksensa perheiden valmennukseen 
toteuttamalla vauvaperhetoimintaa ja tekemällä yhteistyötä neuvolan 
kanssa. Kevään 2015 aikana on avattu www.perheentuki.fi -sivusto, 
jossa varhaiskasvatusvirasto on mukana vauvaperhetoiminnan osalta. 

Maahanmuuttajaperheiden kotouttamista toteutetaan 
monihallintokuntaisena yhteistyönä järjestämällä leikkipuistoissa kotona 
lastaan hoitavien pienten lasten vanhemmille lastenhoitoa sinä aikana, 
kun vanhemmat osallistuvat suomenkielen koulutukseen. Vuoden 2014 
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aikana opetusryhmiä oli 13, joissa opiskelijoita oli 8–15/ryhmä. 
Lastenhoitoa järjestettiin vuosina 2014–2015 kahdessa perhetalossa 
(Sahrami ja Naapuri) ja kuudessa leikkipuistossa (Lehdokki, 
Kannelmäki, Traktori, Myllynsiipi, Tuorinniemi ja Mustakivi). 

Lapsen tukemiseen varhaiskasvatusvirastossa on palkattu 372 
henkilöä erityistä tukea tarvitsevia lapsia varten.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kielen ja identiteetin kehitystä 
tukemaan on hoito- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi resurssina 14 
suomi toisena kielenä lastentarhanopettajaa. He toimivat lapsiryhmissä 
mallintajina, perehdyttävät ja tukevat lasten kanssa päivittäin toimivaa 
henkilökuntaa lasten identiteettiä tukevien ja kielitaitoa kehittävien 
toimintamallien käytössä.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi varhaiskasvatuksessa on osana 
kaupungin talousarviota käytössä ns. positiivisen diskriminaation 
määräraha yhteensä 0,85 milj. euroa. Tavoitteena on edistää lasten 
hyvinvointia alueilla, joilla indikaattoreiden mukaan on keskimääräistä 
enemmän syrjäytymisen riskitekijöitä. Rahoituksen avulla on 
vahvistettu päiväkoti- ja leikkipuistotoiminnassa lasten kanssa 
työskentelevää henkilökuntaresurssia. Hoito- ja kasvatushenkilöstön 
määrää on lisätty (19 lisävakanssia, joista kolme 
erityislastentarhanopettajaa). Henkilöstön koulutustasovaatimuksen 
noston kautta (30 vakanssia) on painotettu osaamista pedagogisesti 
ohjattuun toimintaan lasten kanssa sekä kasvatuskumppanuuteen 
vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatusviraston positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-
raha") ei ole nostettu vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on 
samaan aikaan kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 
0,2 %, kun opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta 
esittää varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että 
kaupunginhallitus lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan 
tasokorotuksen 150 000 euroa, ja tekisi linjauksen, että 
tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi hoidettavien lapsien lukumäärän 
kasvaessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan vuosille 2013–2016. 
Toimeenpanosuunnitelma sisältää monihallinnolliset kehittämiskohteet, 
lisäksi hallintokunnat toteuttavat strategiaohjelmaan tavoitteita ja 
toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Toimeenpanosuunnitelman 
ohjauksesta ja seurannasta vastaa monitasoinen LASU-organisaatio. 
Varhaiskasvatusvirasto osallistuu omalta osaltaan Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttamiseen ja 
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hyvinvointitiedon raportointiin. Varhaiskasvatusvirasto on mukana 
syksyllä käynnistyvässä kaupunkitasoisessa hyvinvointiraportoinnin 
koordinaatioverkostossa. 

Helsingin kaupungilla on kaupunkiyhteinen palveluluokitus. Sen 
tarkoituksena on saada kaupunkikokonaisuuden yhteisten prosessien 
kustannukset selville, joka koostuu kaupunkiyhteisistä tukipalveluista 
sekä pääasiassa elinkaariajattelun mukaisista asiakaspalveluista. 
Palveluluokkia on yhteensä 17 ja niiden tarkoituksena on kerätä 
ylätason taloustietoa. Yksi palveluluokka on lasten palvelut. Tähän 
palveluun kohdistetaan virastojen ja liikelaitosten ydinpalvelut, jotka 
kohdistuvat lapsiin. Viitteellinen ikäryhmä on 0–12 vuotta, mutta 
jokainen virasto ja liikelaitos soveltaa tätä omien palveluidensa ja 
erityislainsäädäntöönsä mukaisesti. Lasten palveluita ovat esimerkiksi 
juuri päivähoito. Nuorten palveluiden ikäryhmä on 13–19 vuotta. 
Nuorten palveluihin kuuluu esimerkiksi perusopetus ja nuorisotoimi.

Varhaiskasvatusvirasto seuraa ja arvioi omien palveluiden talouden ja 
toiminnan lukuja tarkasti muun muassa palvelukohtaisten 
yksikköhintojen kehitystä.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten hyvinvointitietoa 
kootaan ja lapsivaikutuksia arvioidaan osana Helsingin 
talousarviovalmistelua ja tilinpäätöstä.

Käsittely

26.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jani Moliis: Korvataan s. 3 toinen kappale: "Varhaiskasvatusviraston 
positiivisen diskriminaation määrärahaa ("PD-raha") ei ole nostettu 
vuoden 2012 jälkeen, vaikka lasten määrä on samaan aikaan 
kasvanut. Viraston toimintamenoista PD-raha on vain 0,2 %, kun 
opetusvirastossa se on 0,6 %. Varhaiskasvatuslautakunta esittää 
varhaiskasvatusviraston talousarvioesityksessä, että kaupunginhallitus 
lisäisi viraston toimintamenoihin PD-rahan tasokorotuksen 150 000 
euroa, ja tekisi linjauksen, että tulevaisuudessa PD-raha kasvaisi 
hoidettavien lapsien lukumäärän kasvaessa."

Kannattajat: Terhi Mäki

Varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jani Moliisin 
tekemän vastaehdotuksen.

19.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
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varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42 550

nina.onufriew(a)hel.fi
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 168

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän seurantaan 
on Helsingissä olemassa oma jo vakiintunut rakenteensa. 
Lastensuojelulaki (12 §) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan. Lastensuojelulain 12 §:n edellyttämät 
tiedot lasten ja nuorten hyvinvoinnista, lastensuojelun tarpeesta sekä 
palveluista sisältyvät valtuustokausittain laadittavaan Helsingin tila ja 
kehitys raporttiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeiset monihallinnolliset 
kehittämistoimenpiteet. Sen lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Toimeenpanosuunnitelmaa ohjataan ja seurataan Lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin johtamisrakenteissa. Tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan myös kaupungin strategiaohjelman 
seurantaan.

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja palvelujen 
järjestämistä seuraa ja ohjaa lakisääteinen Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto. Nuorisolaki 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja 
elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi, edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten hyvinvointikertomus 
julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu nuorten hyvinvointia kuvaavasta 
tietokannasta sekä Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää 
tilastoja, tutkimustietoa sekä kokemustietoa. Kertyneestä tiedosta 
tuotetaan vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.
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Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja 
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien 
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös 
kaupungin strategisiin linjauksiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa on luotu 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointimalli, jonka päivitetyn version 
kaupunginjohtaja on hyväksynyt 2.4.2014. Arviointiohjetta on uudistettu 
siten, että hyvinvoinnin käsite on terveyskäsitteen rinnalla aiempaa 
vahvemmin. Lisäksi ohjeeseen on lisätty maininta herkkiin 
väestöryhmiin, kuten lapsiin kohdistuvien vaikutusten huomioon 
ottamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnissa tapahtuvista 
muutoksista ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyetään arvioimaan 
riittävästi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 810
V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta 
viittomakielen päivänä 

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 47 muuta valtuutettua esittävät, että Helsinki 
liputtaisi jatkossa viittomakielen päivänä (12.2.) kuurojenopetuksen 
isän Carl Oscar Malmin syntymäpäivänä. 

Kuurojen Liitto ry:n liittokokous päätti vuonna 2009, että vuosittain 
vietetään erityistä viittomakielen päivää. Päivä on tarkoitettu Suomen 
kuurojen oman äidinkielen, suomalaisen ja suomenruotsalaisen 
viittomakielen, juhlapäiväksi. Viittomakielen päivää on vietetty vuodesta 
2010 alkaen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että viralliset liputuspäivät on määrätty 
Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia 
virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat 
vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. 
Muita vakiintuneita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on 
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merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Lisäksi 
Valtiokalenterin luettelossa mainitaan myös saamelaisten viralliset 
liputuspäivät erikseen. 

Kaupunginhallituksen vahvistaman liputusohjeen (12.1.2015, 41 §) 
mukaan Kaupungintalolla järjestetään em. liputuspäivien lisäksi liputus 
muiden Pohjoismaiden kansallispäivinä, Ahvenanmaan 
itsehallintopäivänä sekä saamelaisten ja romanien kansallispäivänä. 

Suomen liputuskäytäntö on salliva. Myös muina kuin virallisina, 
vakiintuneina tai sisäasiainministeriön suosittelemina liputuspäivinä voi 
liputtaa, kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Helsingin yliopiston 
almanakkatoimisto on hyväksynyt saamelaisten kansallispäivän 
mukaan Suomen kalenterin juhlapäivien luetteloon vuodesta 2004 
alkaen ja romanien kansallispäivän 8.4. vuosikerrasta 2014 alkaen. 
Viittomakielen päivää ei mainita. Toisaalta saamelaisten, romanien ja 
viittomakielisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet on mainittu 
perustuslain 17 §:ssä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että viittomakielen päivänä liputtamiselle 
Helsingin kaupungintalon edustalla ei ole estettä, mutta että aloite ei 
anna aihetta muuttaa kaupungin liputusohjetta, jossa käsitellään 
kansallispäivään rinnastettavia liputusperiaatteita.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 811
V 23.9.2015, Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun 
antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Huru ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet päivittää vuoden 1991 
menettelytapaohjeet oikeudenkäyntiavun antamisesta kaupungin 
työntekijöille tasapuolisen oikeuskäytännön turvaamiseksi. 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on keväästä 2015 alkaen 
valmistellut kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellista 
avustamista koskevan ohjeistuksen päivittämistä. Tarkoitus on, että 
kaupunginhallitus päättää asiasta lokakuun loppuun mennessä. 
Valmisteltu päivitys perustuu seuraaville lähtökohdille: 

Kaupunginhallitus päättää menettelytapaohjeista, mutta jatkossa 
kaupunginhallitus kehottaa oikeuspalveluita antamaan virastoille ja 
liikelaitoksille tarkemmat päätöksen soveltamisohjeet. 
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Kaupungin viranhaltijan tai työntekijän oikeudellinen avustaminen 
saattaa olla tarpeen, kun hän on osallisena esitutkinnassa tai 
oikeudenkäynnissä virantoimituksessa tai työssä tapahtuneen 
tapauksen takia. Oikeuspalvelut huolehtii keskitetysti kaupungin 
edunvalvonnasta rikos- ja siviiliprosesseissa. Oikeudenkäyntiasioissa, 
jotka liittyvät viraston tai liikelaitoksen omaan perustehtävään, viraston 
tai liikelaitoksen kelpoisuusvaatimukset täyttävät lakimiehet avustavat 
lähtökohtaisesti itse omaa henkilöstöään. Oikeuspalvelut avustaa 
muiden virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä, sekä myös kaikkien 
virastojen ja liikelaitosten henkilöstöä asioissa, jotka laajuutensa tai 
vakavuutensa puolesta edellyttävät erityisasiantuntemusta. 

Silloin kun asianomaisten tai kaupungin edut voivat prosessin aikana 
joutua keskenään ristiriitaan, kaupungin palveluksessa olevan 
avustajan velvoitteita päämiestään ja työnantajaansa kohtaan ei voida 
sovittaa yhteen. Johtosääntöjen mukaan kaupunginkanslian 
oikeuspalveluiden avustaessa kaupunginlakimies päättää 
oikeudenkäyntiavun antamisesta tai sen eväämisestä. Milloin viraston 
tai liikelaitoksen kantana asiassa on, ettei viranhaltijaa tai työntekijää 
avusteta, on päätöksenteko siirrettävä kaupunginlakimiehelle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 812
V 23.9.2015, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -
hankkeen edistämisestä

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet:

1. Toteuttaa Lapinlahden Lähde -hanke yhteistyössä Lapinlahden 
Lähde-hankkeen vetäjien kanssa.

2. Neuvotella Sitran kanssa selvityksen tekemisestä, rahoitusmallista 
ja sijoittajien hankinnasta.

3. Perustaa Lapinlahden sairaalaa varten kiinteistöyhtiön tai säätiön, 
jolle sairaalan omistus siirtyisi Helsingin kaupunki (suurin hyöty 
toiminnasta tulee juuri kaupungille) ja mahdollisesti säätiöitä ja 
muita toimijoita omistajina.
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4. Saada ESR-hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi 
yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.

5. Tehdä korjaussuunnitelma yhteistyössä Lapinlahden Lähde -
hankkeen vetäjien kanssa.

Käsitellessään 16.9.2013 vuoden 2014 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2014 – 2016 valmistelutilannetta, kaupunginhallitus 
antoi vuoden 2014 investointibudjetin sekä 10 vuoden 
investointisuunnitelman valmisteluun Lapinlahden sairaalan osalta 
seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

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

Kaupunginhallitus viittaa liitteenä olevaan kiinteistöviraston lausuntoon 
ja toteaa, että Lapinlahden sairaalarakennus on tällä hetkellä niin 
huonokuntoinen, että se ei täytä ilmanvaihto- eikä muiden teknisten 
seikkojen osalta kokoontumistilavaatimuksia, eikä sitä siten voi tällä 
hetkellä käyttää pysyvästi mihinkään toimintaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.1.2015 Lapinlahden sairaalan 
(Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelman 
(25.11.2014) siten, että hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 6,9 milj. euroa lokakuun 2014 hintatasossa. 
Säilytettävien toimenpiteiden tarkoituksena on estää rakennuksen 
rapistuminen korjauskelvottomaksi sinä aikana kun rakennuksen 
pysyvä käyttötarkoitus saadaan ratkaistua. Korjaustoimenpiteitä 
toteutetaan vuosina 2015 – 2017.

Kaupunginhallitus toteaa kiinteistöviraston lausuntoon viitaten, että 
tilakeskus on tehnyt yhteistyötä Lapinlahden Lähteen kanssa jo yli 
vuoden ajan. Lapinlahden Lähteelle on vuokrattu tilapäisesti jo kesästä 
2014 alkaen mm. sairaalan auditoriota ja muita tiloja mm. 
pienimuotoiseen kahvilatoimintaa yms. tilaisuuksien järjestämistä 
varten.

Päättäessään 8.6.2015 eräiden hankkeiden rahoituksesta 
innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015, kaupunginhallitus ei 
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kuitenkaan myöntänyt rahoitusta Suomen mielenterveysseuran 
Lapinlahden Lähde vauhtiin –hankkeelle. Hankearvioinnissa 
ehdotuksen kustannustietoja pidettiin puutteellisena ja 
innovaatiorahaston 93 %:n rahoitusosuutta koko hankkeen 
kustannuksista liian suurena.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä Lapinlahden 
sairaalakiinteistöjen osalta on vireillä useita erilaisia, vielä 
keskeneräisiä hankkeita. Yksi näistä hankkeista on aloitteessa esitetty 
Lapinlahden Lähde –hanke. Tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tietoa 
käytettävissä, jotta voitaisiin päättää kaupungin tavoitteiden ja 
taloudellisten mahdollisuuksien kannalta parhaasta 
hankevaihtoehdosta. Hankkeita tullaan arvioimaan kokonaisuutena ja 
samalla selvitetään niiden toteuttamisen edellytykset.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf
2 Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 237

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon: 

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian 
osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 
2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden 
sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä 
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lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, 
että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi 
merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui 
tilojen jatkokäytöstä. 

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen 
yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin 
on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen 
investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja 
terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille 
on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon 
kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta 
vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan 
muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston 
palveluille. 

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti 
paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden 
lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja 
työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja 
kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen 
ohjausryhmään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. 
Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin 
keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia 
kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. 
Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja 
toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja 
hyvinvointia."

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna 
ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen
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2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan 
kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja 
vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle 
äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole 
mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta 
eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden 
perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen
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Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän 
ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 216

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaala-
alueen kehittämistä siten, että mahdollistetaan alueen suojeluarvojen 
säilyminen ja samalla alueen kehittäminen näihin arvoihin sopivalla 
tavalla.

Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa (kaupunginvaltuusto 
23.5.2012) alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita kehitetään ja 
käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin ja 
mahdollistetaan julkisen käytön lisääminen. Alueella sijaitseviin 
rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä sairaalakäyttöä 
vastaavia ja/tai terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan 
toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 251

HEL 2015-001172 T 00 00 03
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Lausunto

Helsingin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristötoimen näkökulmasta ei ole erityistä syytä lausua 
Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten käyttösuunnitelmista, 
sairaalakiinteistön omistusjärjestelyistä eikä Lapinlahden Lähde -
hankkeen rahoitusjärjestelyistä.

Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, ympäristölautakunta haluaa 
kiinnittää huomiota sairaalan rakennusten kunnostukseen ja 
sairaalapuiston tulevaisuuteen. Rakennukset on kunnostettava siten, 
että sisätilat ovat terveellisiä sekä tilat ja paikat turvallisia. 
Sairaalapuiston arvot kaupunkiluontona, maisemana ja 
virkistyskohteena on otettava huomioon ja turvattava.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot
Juho Kalliokoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32054

juho.kalliokoski(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.8.2015

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että Lapinlahden entisille 
sairaalarakennuksille löytyy rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittava ja niiden säilymisen takaava uusi käyttö. 
Rakennusten säilymisen kannalta on ensisijaista, että niiden 
restaurointi suunnitellaan ja tehdään korkeimmalla mahdollisella 
asiantuntemuksella ja pieteetillä. 

Lapinlahden sairaalan päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset 
on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993, ja näin ollen niin käytön 
kuin rakennusten kunnostuksen osalta asiantuntijaviranomainen on 
Museovirasto. Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
ei ole toimija rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden osalta 
Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen 
mukaisesti.  Lapinlahden sairaalan historiallinen puisto on suojeltu 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan suojelumerkinnöin. 
Puistoalue on kaavoitettu julkiseksi puistoksi, jonka ylläpidosta vastaa 
rakennusvirasto. Museovirasto on ollut asiantuntijaviranomainen myös 
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voimassa olevan asemakaavan valmisteluvaiheessa ja näin on 
jatkossakin.  

Sairaala ja sen puisto liittyvät oleellisesti yhteen. Lapinlahden sairaalan 
puisto on sairaalan hoitomiljööseen erottamattomasti kuulunut osa, 
minkä tuleekin sairaalarakennusten uutta käyttöä harkittaessa olla 
lähtökohtana. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Lapinlahden 
entisen sairaalan rakennusten uusi käyttö ja puisto muodostavat 
toiminallisen kokonaisuuden siten, että sairaalan ja sen puiston 
virkistys – ja terapiakäytön historiallinen jatkumo voisi jälleen toteutua.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 280

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaalan 
alueen kehittämistä. Rakennusvirasto vastaa puiston ylläpidosta.

Puistosta on laadittu historiallinen selvitys sekä yleisten töiden 
lautakunnan 21.9.2006 hyväksymä hoito- ja kehittämissuunnitelma, 
jonka avulla kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa ja säilyneitä 
sairaalan puutarhan osia ylläpidetään. Puiston ja puutarhan hoito on 
ollut osa sairaalan toimintaterapiaa, ja tällainen terapeuttinen tai 
yhteisöllinen toiminta voisi hyvin olla uudelleen toteutettavissa osana 
rakennukseen sijoittuvaa toimintaa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 26 (272)
Kaupunginhallitus

Kj/5
07.09.2015

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

§ 813
V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle 
myöntämien lainojen korkojen alentamisesta

HEL 2015-001845 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 20 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki laskisi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 
myönnettyjen ja myönnettävien lainojen korkoja niin, että korko ei ylitä 
markkinaehtoisten lainojen korkotasoa, ja että lainojen vaihtamisesta 
edullisempiin saatava korkosäästö käytetään vuokrien nousun 
hillitsemiseen.

Kaupungin vuokrataloyhtiöiden asuintilojen rakentamisen rahoitus on 
viime vuosina hoidettu pääasiassa valtiollisen Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen (ARA:n) myöntämillä korkotukilainoilla. ARA 
myöntää korkotukilainaa enintään 95 % hyväksyttävästä 
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hankintahinnasta. ARA:n myöntämiin korkotukilainoihin sisältyy valtion 
täytetakaus.

Kaupunki on järjestänyt ARA:n edellyttämän omarahoitusosuuden 
Hekalle myöntämällään oman pääoman ehtoisella nk. tertiäärilainalla. 
ARA rinnastaa ao. lainat yhtiön omiin varoihin.

Kaupungin Hekalle myöntämien tertiäärilainojen (tämänhetkinen saldo 
yhteensä: 113,8 milj. euroa) korko on ollut 1.1.2006 lukien 4,5 % pa. 
Tertiäärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun samassa 
yhteydessä nostettu aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina 
(esim. korkotukilaina) on kokonaan maksettu. Vuokrakohteiden 
korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta. Pääomalainasta 
maksettava korko ei laina-aika ja lainan muut ehdot huomioiden ylitä 
pääomalainoista yleisesti markkinoilla maksettavaa korkoa. 
Pääomamarkkinoilla viime vuosina liikkeeseenlasketuissa oman 
pääoman ehtoisissa debentuuri- ja hybridilainoissa toteutuneet laina-
ajat ovat vertailun vuoksi pääsääntöisesti olleet alle viisi vuotta, ja 
korkotuotto 6 % tai tätä enemmän.

Lisäksi kaupunki on rahoittanut nk. primäärilainoilla (tämänhetkinen 
saldo yhteensä: 105,5 milj. euroa) Hekan uusiin kohteisiin sisältyviä 
tiloja (esim. liiketiloja), joihin ARA ei myönnä korkotukilainaa. 
Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä vakuudeton laina, jota 
lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti, ja jonka korko 
on tällä hetkellä 2 % (korkoehto: peruskorko + 0,35 %, kuitenkin 
vähintään 2 %).

Kaupungin myöntämien primääri- ja tertiäärilainojen osuudet Hekan 
koko lainakannasta on molemmissa lainatyypeissä n. 7 %. Pääosa 
Hekan nykyisestä lainakannasta muodostuu erilaisista 
korkotukilainoista ja muista rahalaitoslainoista.

Hallitusohjelmassa on yhdeksi toteutettavaksi asuntopolitiikan toimeksi 
linjattu yleishyödyllisiin kohteisiin tarvittavan oman pääoman ehtoisen 
rahoituksen tuottovaadetta koskevien määräysten muuttaminen siten, 
että tertiäärilainoista perittävä nykyinen enimmäiskorko tulee 
laskemaan 8 %:sta 4 %:iin. Kun muutoksen ajankohta varmentuu, 
kaupunginhallitus tulee talousarvioehdotuksen yhteydessä esittämään 
koko kaupungin myöntämän tertiäärilainakannan ja jatkossa 
myönnettävien tertiäärilainojen koron laskemista nykyisestä 4,5 %:sta 4 
%:iin uusien säännösten voimaantulosta lukien. Kaupunki on aiemmin 
myöntänyt tertiäärilainoja myös kaupunkikonsernin ulkopuolisille 
yleishyödyllisille yhteisöille, esim. Helsingin opiskelija-asuntosäätiölle.

Hekan kohteisiin viime vuosikymmeninä nostettujen nk. välitettyjen 
valtionlainojen korkoehtojen muodostuttua osassa ao. lainoista 
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olennaisesti markkinakorkoja korkeammaksi, yhtiö on konvertoinut ko. 
osuuden lainakannastaan rahalaitoslainaksi. Koska Helsingin 
kaupungin asunnot Oy on yleishyödyllinen yhteisö jonka toiminta 
rahoitetaan asukkailta kerättävillä vuokrilla omakustannusperiaatteella, 
säästöt korkokuluissa vähentävät pitkällä tähtäimellä 
vuokrankorotuspaineita.

Kaupunginhallitus toteaa, että Hekan kaupungilta saamien oman 
pääoman ehtoisten ja muiden lainojen korko ei nykyisellä tasollaan ylitä 
vastaavilla velan ehdoilla markkinoilta saatavan rahoituksen hintaa. 
Kaupunginhallitus toteaa myös, että siltä osin kun Hekan 
korkeakorkoisia valtionlainoja on ollut markkinatilanne huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista konvertoida rahalaitoslainoiksi, konversiosta 
aiheutunut korkohyöty koituu yhtiön vuokralaisten hyväksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 11.2.2015 asia 18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 814
V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien 
huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa 
esitetyillä perusteilla, että Helsinki siirtyisi EKOenergia-ympäristömerkin 
tai vastaavat kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön käyttöön, kun sen 
sähkön ostosopimus seuraavan kerran uusitaan. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin päivitetyn ympäristöpolitiikan 
(kaupunginvaltuusto 26.9.2012, § 266) mukaan tavoitteena on, että 50 
% kaupungin hankintaprosesseista sisältää ympäristökriteerejä 
vuoteen 2015 mennessä ja 100 % hankintaprosesseista sisältää 
ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä. Ympäristökriteerit voivat 
olla joko ehdottomia vaatimuksia tai vertailuperusteita. Lisäksi 
tavoitteena on, että kaikki hallintokunnat ja tytäryhteisöt koulutetaan 
kestävien hankintojen tekemiseen. 
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Kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt vastaavat sähkön 
hankinnasta osin itse ja osin sähkö sisältyy vuokraan, jolloin sen 
hankinnasta vastaa vuokranantaja kuten tilakeskus. Tällä hetkellä 
uusiutuvaa energiaa hankkivat kaupungin hallintokunnista ainakin 
liikennelaitos-liikelaitos (HKL), opetusvirasto ja ympäristökeskus.

HKL on hankkinut uusiutuvaa sähköä vuodesta 2012 alkaen. HKL:n 
sähkön hankintasopimus Helen Oy:n kanssa on voimassa vuoden 
2018 loppuun saakka. Sopimuksen puitteissa HKL hankkii Helen Oy:ltä 
alkuperäsertifioitua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. Uusiutuvan 
sähkön pohjoismaisesta alkuperästä on sovittu Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän kanssa. Nykyisen sopimuskauden päätyttyä 
tulevissa sähkön kilpailutuksissa HKL pyrkii huomioimaan myös 
sähköntuotannon ekologiset kriteerit.

Lämmitys- ja sähköenergian hankinta muodostavat merkittävän osan 
kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Kaupungin suoraan omistamassa 
tilakannassa tilakeskus hankkii sähkön yleensä silloin kuin 
kiinteistösähkön osuus on merkittävä (mm. sähkölämmitettävät 
kohteet) tai kiinteistössä on monta käyttäjää (esimerkiksi korttelitalot ja 
sairaala-alueet).

Tilakeskus toteuttaa vastuullista energiapolitiikkaa kaupungin strategian 
mukaisesti tärkeimpänä työkalunaan energian säästö. Tilakeskus 
osallistuu myös aktiivisesti vaihtoehtoisen energiantuotannon mm. 
aurinkoenergian käytön sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden 
edelleen kehittämiseen.

Pääosan sähköstä tilakeskus hankkii voimassa olevan sähkösalkku-
sopimuksen mukaisesti Helen Oy:ltä. Sähkösalkkusopimuksella sähkö 
ostetaan pohjoismaisesta sähköpörssistä ja sen tuotantotapa 
noudattaa sitä, kuinka sähkö Pohjoismaissa tuotetaan. Koska Helsingin 
Energia -liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2015 alusta lukien, on tilakeskus 
käynyt hankintakeskuksen kanssa alustavia keskusteluja sähkön 
hankinnasta keskitetysti kilpailuttamalla. Siirryttäessä kilpailutettuun 
sähkön hankintaan tulee selvittää, kuinka kilpailutuksessa voidaan 
ottaa EkoEnergian tai vastaavat ympäristökriteerit huomioon.

Helen Oy on antamassaan lausunnossa todennut, että uusiutuvana 
myytävän sähkön todentaminen perustuu tänä päivänä 
säädösmääräyksin vakioituihin sertifikaatteihin. EkoEnergia on 
kaupallinen brändi, jossa kaupallinen toimija on asettanut omia 
lisävaateita ko. energian tuotantokriteerien suhteen. 
Ilmastovaikutuksiltaan sertifioitu uusiutuva sähkö sekä kaupallisten 
brändien toimittama uusiutuva sähkö ovat samanarvoisia eli molemmat 
ovat nollapäästöisiä. Helen Oy katsoo, että kaupungin asettamien 
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hankintakriteerien olisi tarkoituksenmukaista perustua säädösten 
mukaisiin menettelyihin eikä kaupallisiin brändinimikkeisiin. Jos 
halutaan asettaa normaaleja vakioituja sertifikaatteja tiukempia 
vaateita, tulisi ne yksilöidä sanallisesti, ei kaupallisin erityisbrändein, 
jotta toimitettava sähkö olisi koostettavissa sähkömarkkinoiden 
avoimien menettelyiden mukaisesti.

Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan kaupungin tulee toimia 
esimerkkinä ja kaupunginhallituksen tulisi kehottaa hallintokuntia 
siirtymään uusiutuvan energian käyttöön, kun sähkösopimuksia 
uusitaan ja niitä kilpailutetaan. Kilpailutuksessa voi käyttää esimerkiksi 
Ekoenergiamerkinnän kriteereitä. Työn alla olevassa Helsingin 
kestävien hankintojen oppaassa tullaan ohjeistamaan hallintokuntia 
uusiutuvan energian hankinnasta. Uusiutuvan sähkön hankinnalla 
voidaan helposti ja merkittävästi vaikuttaa kaupungin omiin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä edistää energiantuotannon muutosta 
kohti päästöttömyyttä sekä luoda puhtaan teknologian työpaikkoja.

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölautakunnan lausunnossa 
todetulla tavalla valmisteilla olevassa Helsingin kestävien hankintojen 
oppaassa tulee ohjeistaa hallintokuntia uusiutuvan energian 
hankinnasta kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteet huomioon ottaen. 
Kestävän hankintojen oppaan valmistelun yhteydessä tulee tarkastella 
myös sitä, voidaanko uusiutuvan energian hankintaan liittyvät tavoitteet 
saavuttaa säädösmääräyksin vakioituihin sertifikaatteihin perustuen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Leo Stranius, valtuustoaloite Kvsto 11.3.2015 asia 30
2 Tilakeskuksen lausunto valtuustoaloitteesta
3 Helen Oy:n lausunto valtuustoaloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 32 (272)
Kaupunginhallitus

Kj/6
07.09.2015

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

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 21.5.2015

HEL 2015-003175 T 00 00 03

HKL:n perustehtävänä on edistää Helsingin seudun toimivuutta, 
elinvoimaa ja viihtyisyyttä tuottamalla ympäristöystävällisiä ja 
laadukkaita liikennepalveluita. Ympäristövastuuseen kuuluu, että HKL:n 
sähköinen raideliikenne on päästötöntä ja se tuotetaan uusiutuvilla 
energialähteillä tuotetulla sähköllä.

HKL on hankkinut uusiutuvaan sähköä vuodesta 2012 alkaen. VV. 
2012-2013 uusiutuva sähkö tuotettiin vesivoimalla ja vuodesta 2014 
alkaen sitä täydennettiin tuulivoimalla. Matkustajille uusiutuvan sähkön 
käytöstä on viestitty julistein, metron ja raitiovaunun teippauksin sekä 
kampanjasivustolla www.matkustapuhtaasti.fi.

HKL:n sähkön hankintasopimus Helen Oy:n kanssa on voimassa 
vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimuksen puitteissa HKL hankkii 
Helen Oy:lta alkuperäsertifioitua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa. 
HKL:n vuotuinen sähkönkulutus on 110-120 GWh ja Länsimetron 
avauduttua se tulee nousemaan noin 140-150 GWh:iin. Sähkön 
hankinnasta tuulivoiman osuus on 40-50% ja vesivoiman osuus 50-
60%. Uusiutuvan sähkön pohjoismaisesta alkuperästä on sovittu 
Helsingin seudun liikenne HSL–kuntayhtymän kanssa. 

HKL:lla ollaan tietoisia sekä vesi- että tuulivoiman haitallisista 
vaikutuksista luonnolle ja eläimistölle ja näistä haitallisista vaikutuksista 
myös julkisesti viestimme esimerkiksi ympäristöraportissa, 
kampanjasivustolla ja sosiaalisessa mediassa. Nykyisen 
sopimuskauden päätyttyä tulevissa sähkön kilpailutuksissa HKL pyrkii 
huomioimaan myös sähköntuotannon ekologiset kriteerit. 

HKL:n oman hajautetun sähköntuotannon mahdollisuuksia kartoitetaan 
jatkuvasti. Kaukokylmä käytössä yhden HKL:n Kalasataman 
sähkökeskuksen viilennyksessä ja kaukokylmän käytön laajentamista 
harkitaan sitä mukaa kun sähkökeskuksia rakennetaan tai 
peruskorjataan. 

Perustelut

Kaupunginkanslia pyytää Helsingin kaupungin liikennelaitos 
–liikelaitokselta (HKL) lausuntoa valtuustoaloitteesta 21.5.2015 
mennessä. Aloitteen on allekirjoittanut 46 kaupunginvaltuutettua.
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Lisätiedot
Eeva Heckwolf, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 34815

eeva.heckwolf(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 19.05.2015 § 204

HEL 2015-003175 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan (Kvsto 26.9.2012) mukaan 
tavoitteena on, että vuonna 2015 vähintään 50 % kaupungin 
hankintaprosesseista ja vuonna 2020 kaikki kaupungin 
hankintaprosessit sisältävät ympäristökriteerejä. Helsingin kaupungin 
ympäristöpolitiikan tavoitteena on myös, että kaikki virastot sisällyttävät 
ympäristöjohtamiseensa ympäristöjärjestelmien periaatteet vuoteen 
2020 mennessä.

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen 
(KETS) valtion kanssa. Sopimukseen kuuluu myös uusiutuvan 
energian edistäminen niin omassa tuotannossa kuin energian 
hankinnassa sekä uusiutuvan energian edistäminen koulutus, kasvatus 
ja kehityshankkeiden avulla.

Helsingin virastot ja tytäryhteisöt vastaavat osin itse sähkön 
hankinnasta ja osin sähkö sisältyy vuokraan, jolloin sen hankinnasta 
vastaa vuokranantaja kuten tilakeskus. Tällä hetkellä uusiutuvaa 
energiaa hankkivat ainakin ympäristökeskus, opetusvirasto ja 
liikennelaitos (HKL). 

Tapoja hankkia uusiutuvaa sähköä on useita. Ympäristökeskus on 
kilpailutuksessaan vaatinut tuuli- tai biopolttoaineilla tuotettua sähköä. 
Vesivoimaa ei hyväksytty, koska se kannattaa tuottaa joka tapauksessa 
eikä se siten lisää uusiutuvan energian tuotantoa. Opetusvirasto ja HKL 
hankkivat pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta takuutodistuksia eli 
sertifikaatteja uusiutuvasta energiasta kulutuksensa verran. HKL on 
lisäksi määritellyt hankinnan jakaumaksi 50 % vesisähköä ja 50 % 
tuulisähköä. Sähkönmyyjäyhtiöt kauppaavat lukuisia erilaisia 
sähkötuotteita vihreänä tai muunlaisena vastaavana sähkönä. 
Suomessa ja monessa muussa maassa on käytössä energian 
ympäristömerkki Ekoenergia, joka takaa puolueettoman valvonnan ja 
sen että energia täyttää asetetut ekologiset kriteerit. 

Helsinki pääkaupunkina on esimerkkinä isoille yrityksille ja muille 
kunnille. Eräät isot yritykset ovat toivoneet, että kaupunki ottaisi kantaa 
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siihen, mikä ja miten tuotettu vihreä sähkö olisi luotettavaa ja kaupunki 
itse hankkisi sertifioitua ekosähköä tai tuuli-aurinkovoimalla tms. 
uusiutuvalla tuotettua sähköä ja kertoisi avoimesti perusteet. Helsingin 
kaupungin ja elinkeinoelämän ilmastokumppanuusverkostossa on yli 
50 yritystä ja yhteisöä. Niistä noin 10 ilmoitti viime vuonna ostavansa 
vihreää sähköä. Neljällä oli myös jotain omaa uusiutuvan energiaan 
tuotantoa. Sähkön kilpailuttaminen on yleistä Suomen kunnissa, mutta 
vain harvat ovat sisällyttäneet siihen ekologisia kriteereitä. 
Kaupungeista uusiutuvan energian on valinnut ainakin Jyväskylä ja 
Turku.

Ympäristölautakunnan mielestä kaupungin tulee toimia esimerkkinä ja 
kaupunginhallituksen tulisi kehottaa hallintokuntia siirtymään 
uusiutuvan energian käyttöön, kun sähkösopimuksia uusitaan ja niitä 
kilpailutetaan. Kilpailutuksessa voi käyttää esimerkiksi Ekoenergia-
merkinnän kriteereitä. Juuri työn alla olevassa Helsingin kestävien 
hankintojen oppaassa tullaan ohjeistamaan hallintokuntia uusituvan 
energian hankinnasta. Uusiutuvilla tuotetun sähkön hankinnalla 
voidaan helposti ja merkittävästi vaikuttaa omiin 
kasvihuonekaasupäästöihin sekä edistää energiantuotannon muutosta 
kohti päästöttömyyttä sekä luoda puhtaan teknologian työpaikkoja.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jari Viinanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31519

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 815
V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen 
vuokraamisesta taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 28 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy tutkimaan 
mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä esimerkiksi tilakeskuksen kanssa 
niin, että sopivia, tyhjiä tiloja vuokrattaisiin taiteenharjoittajille 
unohtamatta musiikin tekijöitä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii 
kaupungin omistamista tiloista ja rakennuksista. Tilakeskuksen 
varsinaisena tarkoituksena on hankkia ja vuokrata soveltuvat tilat 
kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. Suurin osa kaupungin 
omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja kuten päiväkodit, koulut, 
sairaalat ja terveysasemat yms.
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Tilakeskus myy ja vuokraa kaupungin omasta käytöstä vapautuvia tiloja 
ulkopuoliseen käyttöön niitä tarvitseville. Kaupunginhallitus toteaa 
kiinteistölautakunnan lausuntoon viitaten, että useat tilakeskuksen 
vapaana olevat tilat sijaitsevat asuinrakennusten kivijaloissa, eivätkä ne 
siten sovellu musiikin tekemiseen ilman erityisrakenteita (mm. 
äänieristys). 

Edelleen kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että sekä nuorisoasiainkeskuksen että kulttuurikeskuksella on 
käytössään tiloja, jotka soveltuvat taiteenharjoittajien ja 
musiikintekijöiden käyttöön.

Lisäksi kaupunki tukee taiteenharjoittajia ja musiikintekijöitä 
myöntämällä avustuksia erilaisten yhdistysten ja seurojen toimintaan 
mm. kulttuuritoimen määrärahoista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 343

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Tuomo Valokaisen ym. 
aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on kaupungin rakennettu 
omaisuus. Tilakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on hankkia ja 
vuokrata soveltuvat tilat kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. 
Mikäli tiloja ei tarvita  kaupungin palvelukäyttöön tai niitä vapautuu tästä 
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käytöstä tilakeskus myy ja  vuokraa tiloja ulkopuoliseen käyttöön niitä 
tarvitseville.

Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja 
kuten päiväkodit, koulut ja sairaalat ja terveysasemat yms. Nämä ovat 
pääsääntöisesti kaupungin omassa käytössä.

Nuorisoasiainkeskukselle on vuokrattu erilaisia tiloja, joissa on mm. 
bändiharjoittelutiloja samoin kulttuuriasiainkeskuksella on tiloja, jotka 
on tarkoitettu ja soveltuvat taiteenharjoittajien ja musiikintekijöiden 
käyttöön. Usein bändiharjoittelutilat ja muut musiikin tekemiseen 
käytettävät tilat vaativat erityisrakenteen äänieristys yms. 
vaatimuksineen. Näiden jo olemassa olevien nuorisoasiankeskuksen ja 
kulttuuriasiankeskuksen tilojen hyödyntäminen aloitteessa mainittuihin 
tarkoituksiin on taloudellisten resurssien niukkuuden aikana ensi 
arvoisen tärkeää.

Tilakeskus voi vuokrata vapaina olevia tiloja markkinahintaan niitä 
tarvitseville. Useimmat tilakeskuksen vapaat tilat sijaitsevat 
asuinkerrostalojen kivijaloissa, eivätkä ne sovellu mm. äänieristyksen 
takia esim. musiikin tekemiseen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 816
V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista 
siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman 
vähän

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jukka Relanderin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Relander ja 48 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkeva pato 
puretaan siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa 
mahdollisimman vähän.

Kaupunginhallitus päätti 11.05.2015 (495 §) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että:

1. Selvitetään mitä selvityksiä ja valmistelevia töitä padon 
purkaminen vaatisi.

2. Selvitetään padon purkamisen vaikutus joen kalastoon ja 
vuollejokisimpukoihin.

3. Selvitetään voidaanko Pikkukosken uimapaikka suojella 
luonnonmukaisella pohjapadolla.
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4. Arvioidaan selvitysprosessin ja padon purkamisen kustannukset.
5. Arvioidaan rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridiset 

edellytykset ja valitusmahdollisuudet mahdolliseen 
purkupäätökseen.

6. Arvioidaan padon tulevien peruskorjausten kustannukset mikäli 
patoa ei pureta.

7. Selvitys rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridisista 
edellytyksistä ja valitusmahdollisuuksista mahdolliseen 
purkupäätökseen. 

Vanhankaupunginkosken alue

Kaupunginhallitus toteaa, että Vanhankaupunginkosken alue 
patoineen, kuten koko Vantaanjokilaakson maisema-alue on 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö mutta 
myös tärkeä virkistys- ja vapaa-ajan kohde alueen ulkoilijoille, 
kalastajille ja luonnosta kiinnostuneille.

Kaupunginhallitus on vastaanottanut 30.1.2015 Teollisuusperintöseura 
ry:n vetoomuksen Vanhankaupunginkosken padon säilyttämisen ja 
alueen ennallaan säilymisen puolesta (liitteenä). Teollisuusperintöseura 
ry:n vetoomuksen ja kaupunginmuseon johtokunnan lausunnon 
mukaan padon purkamisen myötä tuhoutuisi Helsingin syntysijan 
tuntumassa merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa ympäristökeskuksen lausuntoon 
viitaten, että ympäristökeskukseen asian tiimoilta tulleiden 
yhteydenottojen mukaan ihmisillä, erilaisilla seuroilla ja asiantuntijoilla 
on hyvin erilaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä. Jopa kala- ja 
kalastusalan harrastajilla ja asiantuntijoilla on erilaisia näkökantoja.

Tarvittavat selvitykset ja luvat

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että patoa ja 
siihen liittyvää suojelumääräystä ei voi purkaa ilman valtakunnallisten 
alueiden käyttö- ja suojelutavoitteiden uudelleen arviointia eikä ilman 
alueen asemakaavan muutosta. Niiden arvojen mahdollinen 
uudelleenarviointi, joihin Vanhankaupungin-kosken padon 
suojelutavoite perustuu, tulisi siis tehdä valtakunnallisella tasolla.

Mahdollisen luvan Vanhankaupunginkosken vesitaloushankkeelle 
myöntäisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupahakemukseen tulisi 
liittää valtioneuvoston vesitalousasioista antaman asetuksen 
(1560/2011) mukaiset selvitykset ja suunnitelmat.
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Annettujen lausuntojen perusteella padon purkamisen vaikutukset 
olisivat niin suuria, että niiden selvittäminen edellyttäisi 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 
(713/2006) mukaista, erilaiset kunnostusvaihtoehdot kattavan 
arviointiselostuksen tekemistä. Osana ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä tulisi tehdä myös Natura-vaikutusten arviointi 
(Vantaanjoki on liitetty Natura 2000 –verkostoon). Mahdollisesti tulisi 
tehdä myös Vanhankaupunginlahden lintuvesi – Natura 2000 –alueen 
vaikutusten arviointi. 

Edellä esitetyn lisäksi tultaisiin tarvitsemaan yksityiskohtaisia 
selvityksiä mm. vesiolosuhteiden muutoksen vaikutuksista 
pohjasedimentteihin, eri vuosien ja vuodenaikojen virtaamiin, kalastoon 
ja muuhun eliöstöön (mm. vuollejokisimpukkaan ja saukkoon) sekä 
rannalla sijaitseviin rakennuksiin ja rakenteisiin (mm. niiden 
vakavuuteen ja kunnostustarpeisiin). 

Toimenpiteiden vaikutuksia tulisi tutkia Vanhankaupunginlahden ja 
koskialueen lisäksi myös muualla Vantaanjoessa ja Keravanjoessa, 
joiden jokipenkereet ovat savikolla sijaitessaan erityisen herkkiä 
vedenpinnan laskun aiheuttamille sortumille. Vantaanjoen vedenpinnan 
pysyvällä laskulla olisi vaikutus myös Vanhankaupungin 
vedenpuhdistuslaitoksen varavedenottoon, jonka kannalta 
vedenpinnan olisi pysyttävä likimain joen nykyisen keski- ja pienen 
virtaaman aikaisella vedenkorkeudella.

Resurssit

Kaupunginhallitus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkaminen 
edellyttäisi alueen maisemallisten, virkistys-, luonnon- ja 
kulttuuriarvojen vuoksi laajamittaista vaikutusten arviointia sekä 
toimenpiteiden laajan vaikutusalueen vuoksi useita pitkäkestoisia, 
vaativia ja suurta tarkkuutta edellyttäviä teknisiä selvityksiä, jotka jo 
pelkästään muutoksen hyväksyttävyyden selvittämiseksi vaatisivat 
paljon resursseja.

Selvitysten tekemiseen kuluisi todennäköisesti ainakin kaksi vuotta 
mutta mahdollisesti pitempäänkin. Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien 
hinta noussee varovasti arvioidenkin satoihin tuhansiin euroihin.

Lopuksi

Annettujen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus katsoo, ettei 
padon purkamista ole mahdollista tehdä siten, että aloitteessa esitetyn 
mukaisesti alueen museoarvolle koituisi vain vähän haittaa.
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Kaupunginhallitus toteaa vielä, että annettujen lausuntojen perusteella 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisella 
olisi merkitykseltään suuria ja laaja-alaisia seurauksia, joiden 
vaikutukset olisivat epävarmoja toivottuihin tavoitteisiin nähden.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että ensisijaisesti on pyrittävä hyvällä 
suunnittelulla parantamaan vaelluskalojen nousumahdollisuuksia 
itähaarassa ja pyrkiä estämään kalojen vahingoittuminen eri keinoin. 
Samoin tulisi selvittää mahdollisuuksia ajoittaa voimalaitoksen 
käyttöjaksoja niin, että kaloille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teollisuusperintöseura ry:n vetoomus
2 Valtuutettu Jukka Relanderin aloite (Kvsto 8.10.2014 asia 20)
3 HSY:n lausunto
4 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Teollisuusperintöseura ry Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Virastopäällikkö 24.8.2015
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Suunnitelmassa käytetään koordinaatistona ETRS-GK25 koordinaatistoa ja N2000
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1. Tiivistelmä

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Vakavuudeltaan jokien penkereet ovat kriittisiä alueita ja mahdolliset 
sortumavyöhykkeet ovat laaja-alaisia. Vedenpinnan lasku 
Vantaanjoessa heikentää nykyisestään jokipenkereiden 
kokonaisvarmuutta sortumista vastaan. Mikäli Vanhankaupunginkosken 
padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus pyrittävä 
säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla.

2. Johdanto

Kyseessä on vastaus lausuntopyyntöön koskien valtuustoaloitetta 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta 
(HEL 2014-012194). Kyse on alustavasta geoteknisestä tarkastelusta, 
jonka tarkoituksena on tuoda esille joen stabiliteettiin liittyviä tekijöitä 
sekä padon purkamiseen liittyviä lähtötietovaatimuksia. Lausunnon 
valmistelussa on kuultu yksikön päällikkö Kari Rantakokkoa 
Uudenmaan ELY keskuksesta sekä geotekniikkapäällikkö Heikki 
Kangasta Vantaan kaupungilta.

3. Pohjasuhdekuvaus

Helsingin alueella Vantaanjoki ja sen sivuhaara Keravanjoki sijoittuvat 
lähes koko matkaltaan savikolle. Vantaanjoen alajuoksulla Koskelassa 
ja Viikinmäessä kallio- ja kitkamaa-alueet ympäröivät pääosin jokea, 
mutta paikoin myös näillä alueilla jokiuomassa esiintyy savea. 
Tarkastelun kohteena olevan padon harja sijoittuu nykyisin noin tasolle 
+6. Alivirtaamatilanteessa joenpinta on lähes vaaterissa Tammistoon ja 
Kirkonkylänkosken alapuolelle saakka.

4. Sortumatarkastelut

Savikolle sijoittuva jokien penkereet ovat geoteknisesti erittäin 
sortumaherkkiä alueita. Sortumismekanismeihin vaikuttavat monet 
tekijät ja yksi näistä on joen vedenpinnan taso. Vesi toimii vastapainona 
sortumaan pyrkivälle maamassalle, joten vedenpinnan aleneminen 
kasvattaa sortumariskiä. Sortumia on tapahtunut jokien syntyhetkestä 
asti ja ajoittain niitä tapahtuu edelleen. Esimerkkinä viimeisimmistä 
rakennetun ympäristön sortumista on kevyenliikenteenväylän sortuma 
Vantaan Ohratiellä vuonna 2012. Koko joen kattavia 
sortumatarkasteluja ei Helsingissä ole tiettävästi tehty. Eräs 
viimeaikaisista yksittäisistä sortumatarkasteluista sijoittuu Helsingin 
Tapaninvainioon Jokipolulle. Siellä maanpinta sijoittuu noin 
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korkeustasolle + 9,5, veden pinta noin tasolle +6,5 ja joen pohja noin 
tasolle +1,5. Ns. tehokkailla maaparametreillä laskettuna alueen 
nykyinen kokonaisvarmuus sortumista vastaan on rakennusten 
kohdalla noin 1,85 (pysyvän rakenteen vaadittu arvo ≥ 1,8). Alustavan 
laskelman perusteella voidaan arvioida, että yhden metrin vedenpinnan 
lasku korkeus tällä alueella, pudottaisi sortumisen todennäköisyyttä 
kuvaavan kokonaisvarmuuden arvoon 1,75. ja vastaavasti kahden 
metrin vedenpinnan lasku pudottaisi kokonaisvarmuuden arvoon 1,65.

5. Jatkotoimenpiteet

Mikäli padon purkuhanke etenee nykyisestä, on aliveden korkeus 
pyrittävä säilyttämään savialueilla vähintään nykyisellä tasolla 
soveltuvin teknisin ratkaisuin, kuten pohjapadoin. Ensiarvoisen tärkeää 
on selvittää padon purkamisen vaikutukset alivedenkorkeuteen sekä 
korkeusmuutosten laajuus.

Mahdolliset sortumatarkastelut edellyttävät joen pohjan luotauksia siinä 
laajuudessa, kun vedenpinnan laskun oletetaan ulottuvan ja 
täydentäviä pohjatutkimuksia on kohdistettava kriittisimmille alueille. 
Jokea ympäröivien maa-alueiden korkeustiedot ovat jo nykyisin 
saatavilla Kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta. Joen pohjan ja 
jokea ympäröivien maanpinnan korkeustietojen perusteella 
geoteknisellä osastolla voidaan arvioida kriittisimpiä alueita, joilla 
suoritetaan lisäpohjatutkimuksia. Sortumatarkastelut tehdään 
korkeustietojen ja pohjatutkimustulosten perusteella.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 217

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken miljööllä patoineen on pääkaupunkimme 
syntyhistoriaan liittyvänä paikkana huomattava kulttuurihistoriallinen 
arvo. Alueella on toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina kaupungin perustamisesta 1550-luvulta lähtien. 
Vanhimmat kuvalliset dokumentit Vanhankaupunginkosken asutuksesta 
ovat vuodelta 1640 ja ensimmäiset kuvalliset esitykset padosta 
vuodelta 1795. Vanhankaupunginkosken patoon liittyvien 
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käyttökuntoisten ja edelleen käytössä olevien turbiinilaitteiden arvo 
osana laajempaa teollisuushistoriallista kokonaisuutta ja osana 
helsinkiläistä teollisuushistoriaa on merkittävä.

Vanhankaupunginkosken pato ympäristöineen sisältyy Museoviraston 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
inventointiin (RKY 2009, Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset). 
RKY 2009 inventointi on vuodesta 2010 ollut maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
tarkoittama inventointi kulttuuriympäristöjen osalta.  

Osana RKY 2009 inventointia Vanhankaupunginkosken alue patoineen 
kuten koko Vantaanjokilaakson maisema-alue on arvioitu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi selvityksessä 
"Missä maat on mainiommat" (Helsinki 2012). Uudenmaan 
kulttuuriympäristöselvitys on tehty osana 2. vaihemaakuntakaavan 
laadintaa.

Vanhankaupunginkosken pato on suojeltu asemakaavalla, joka on 
vahvistettu 28.1.1998. Koski kuuluu asemakaavassa suojeltavaan 
vesialueen osaan, jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai 
tarvittaessa uusia siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy 
(kaavamääräys s-3). Kaavamääräys on RKY 2009 inventoinnin ja 
alueelle asetettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukainen.

Vantaanjoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Perusteena on joessa 
esiintyvä vuollejokisimpukka, joka on uhanalainen ja rauhoitettu laji.  
Laji esiintyy jokseenkin yhtenäisesti Vanhankaupunginkoskelta aina 
Nukarin koskelle saakka. Lisäksi joella esiintyy saukkoa. 

Niiden arvojen ja lähtökohtien, joiden perusteella kosken rakenteet on 
suojeltu asemakaavalla vuonna 1998, muuttumista tai heikentymistä ei 
voida alueella todeta eikä padon purkamiselle ole historiallisia syitä. 
Kulttuurihistoriallinen arvo tukee alueen virkistyskäyttöä myös 
kalastukseen, ja arvot yhdessä muodostavat 
Vanhankaupunginkoskesta erityisen paikan kaupunkirakenteessa.

Patoa ja siihen liittyvää suojelumääräystä ei voi purkaa ilman 
valtakunnallisten alueiden käyttö- ja suojelutavoitteiden uudelleen 
arviointia eikä ilman alueen asemakaavan muutosta. Niiden arvojen 
mahdollinen uudelleenarviointi, joihin Vanhankaupunginkosken padon 
suojelutavoite perustuu, tulee siis tehdä valtakunnallisella tasolla. 

Alueen nykytilan radikaali muuttaminen edellyttää lausuntoa ELY-
keskukselta, joka kuulee asiassa Museovirastoa. Tässä yhteydessä 
tulevat myös arvioitaviksi padon purkamisen vaikutukset Natura-
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alueeseen. Purkamisen haitalliset vaikutukset voivat olla niin suuria, 
että vaikutusten selvittäminen edellyttäisi laissa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä kerrottua selvittämistä. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 24 § asettaa valtion viranomaisille velvoitteen ottaa 
toiminnassaan huomioon valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, 
edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia 
aluerakenteeseen ja alueiden käytön kannalta. 

Padon mahdollinen purkaminen osittain tai kokonaan edellyttää alueen 
maisemaan, virkistysarvoihin, luonnonarvoihin sekä kulttuuriarvoihin 
kohdistuvaa laajamittaista vaikutusten arviointia. Lisäksi tarvitaan 
selvityksiä mm. vesiolosuhteiden muutoksen vaikutuksista 
pohjasedimentteihin, virtaamiin, kalastoon ja säilyviin rantarakenteisiin, 
mm. niiden vakauteen. Mahdollisen purkamispäätöksen tulee perustua 
perusteellisiin selvityksiin, joihin sisältyy vesiolosuhteiden 
tarkkaileminen myös eri vuodenaikoina. Yleisten töiden lautakunta 
toteaa lausunnossaan 16.6.2015 (§ 306), että asemakaavan 
muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää perustua tarkkoihin 
selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan vaikutusten 
arviointiin. 

Vanhankaupunginkoskella on historiallisten arvojen lisäksi huomattavia 
maisemallisia, matkailuun ja virkistykseen liittyviä arvoja ja se kuuluu 
Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen. Koska nykytilanteen 
muuttamisen vaikutukset veden virtaukseen, erilaisiin teknisiin 
kysymyksiin ja rakentamiskustannuksiin ovat pääasiassa muiden 
lautakuntien vastuualueilla, seuraavassa vain joitakin 
yleiskommentteja:

Vantaanjoen yksittäisessä haarassa (joki ja kaksi sen 
purkautumishaaraa) tehtävät muutostoimet vaikuttavat kaikkien 
haarojen veden virtaus- ja korkeusolosuhteisiin. Virtaus- ja 
korkeusmuutokset vaikuttavat kaikkiin tavoitteisiin: kalastus, virkistys, 
maisema, kulttuurihistoria, kohtuulliset kustannukset. Vantaanjoen 
virtaamat vaihtelevat voimakkaasti vuosittain ja vuodenajoittain, jolloin 
myös muutostoimien vaikutukset haluttaviin tavoitteisiin vaihtelevat 
voimakkaasti eri ajankohtina. Eri haarojen vesimäärien ja tavoitteiden 
asettaminen voidaan tehdä vasta kunkin haaran 
vedensäätörakenteiden hydraulisten vaihtoehtolaskentojen jälkeen. 
Veden virtaukseen vaikuttavat myös muut rakenteet kuin padot, joten 
myös ne on otettava tarkasteluun jo työn alkuvaiheessa.

Padon purkamisen teknisen suunnittelun ja ympäristövaikutusten 
laajuus ja tarkkuus tulee selvittää tarkemmin ja laatia kustannusarvio, 
mikäli jatkosuunnittelu nähdään tarpeelliseksi. Kustannusarvioon tulisi 
sisällyttää merkittävimmät kustannukset muutostöiden koko 
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vaikutusalueelta, joka ulottuu huomattavasti kauemmaksi ylävirtaan 
Kuninkaankartanonsaaren lähiympäristöstä. 

Purkamisen vaikutus joen kalastoon ja vuollejokisimpukoihin on 
arvioitava yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Padon 
purkamisen laajemmista ympäristövaikutuksista tulee selvittää 
vaikutukset mm. Pikkukosken uimapaikkaan ja sen säilymisen 
turvaaminen mahdollisen luonnonmukaisen pohjapadon avulla. 
Kaikkiaan kyseessä on vaativa ja suurta tarkkuutta edellyttävä 
suunnitteluprosessi, joka jo pelkästään muutoksen hyväksyttävyyden 
selvittämiseksi vaatii paljon työtä.

Padon tulevien peruskorjausten kustannusten arviointi on sitä 
hallinnoivien HSY:n ja Helenin asiantuntemus- ja vastuualuetta.

Rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan 1.6.2015, että padon 
museaaliset ja kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea 
kaupunginmuseon toimesta, ja alueella tapahtuvat muutokset tulee 
toteuttaa tiiviissä yhteydessä museoviranomaisten kanssa. Tämä 
koskee myös valtakunnallisia museoviranomaisia, koska kyseessä on 
valtakunnallisesti arvokas kohde. Edelleen rakennusvalvontavirasto 
pitää aiheellisena hankkeen käsittelyä 
kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Koska patoon kajoaminen vaikuttaa 
kaupunkikuvaan yhdessä vanhimmista helsinkiläisistä 
kaupunkimaisemista, käsittely kaupunkikuvaneuvottelukunnassa on 
perusteltua.

Tällä hetkellä Vanhankaupunginkosken padon purkamispäätöstä varten 
ei ole riittävää tietoa ja pelkästään padon purkamiseksi tarvittavien 
teknisten selvitysten tekeminen on mittava työ. 

Vaelluskalojen olosuhteiden parantamiseksi tulee selvittää erilaisia 
vaihtoehtoja ja arvioida niiden kustannuksia, mukaan lukien itäisen 
uoman nousuolosuhteiden parantaminen uoman muotoa, 
pohjarakenteita tai kaltevuutta käsittelemällä tai säätelemällä uoman 
virtaamaa. Samoin tulisi selvittää mahdollisuuksia ajoittaa 
voimalaitoksen käyttöjaksoja niin, että kaloille aiheutuvaa haittaa 
voidaan vähentää.

Edellä olevaan viitaten kaupunkisuunnittelulautakunta ei näe reaalisia 
kulttuurisia, toiminnallisia eikä taloudellisia edellytyksiä padon 
purkamiselle. Mikäli padon purkamista katsotaan tarpeelliseksi selvittää 
edelleen, selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset määrärahat.

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
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Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Kannattaja: Eija Loukoila

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 19 muotoon: 
Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa tarvittavien selvitysten 
tekemistä Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon 
mahdollisesta purkamisesta. Selvitystyöhön tulee osoittaa erilliset 
määrärahat. 

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, 
Risto Rautava
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ehdotuksen. 
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 5.8.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Kaupunginmuseon johtokunta on 24.3.2015 antanut lausunnon Jukka 
Relanderin valtuustoaloitteesta koskien Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran sulkevan padon purkamista. Kaupunginhallitus on 
päättänyt palauttaa 11.5.2015 asian uudelleen valmisteltavaksi ja 
asiasta on pyydetty lausunto kaupunginmuseolta.   

Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun 
vesi- ja viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Pato on 
suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa (1998). 

Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin ensimmäinen 
sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki siirrettiin 
nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue.

Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on merkittävä 
historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys, ja ne ovat tärkeä 
osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Padon purkamisella olisi 
merkittäviä vaikutuksia maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä 
tuntemattomia vaikutuksia mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai 
sedimenttien liikkeelle lähtöön liittyen.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi lausunnossaan, että mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Kaupunginmuseon johtokunta ei 
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puoltanut padon purkamista. Kaupunginmuseolla ei ole asiaan uutta 
täydennettävää johtokunnan lausunnon lisäksi.

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 263
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Vanhankaupunginkosken alueella tehtävillä muutostöillä voi olla 
huomattavia vaikutuksia alueen vesiolosuhteisiin ja muuhun luontoon, 
maisemaan, alueen käyttöön sekä rakennettuun ympäristöön. Näitä 
asioita on selvitettävä ennen mahdollista päätöstä padon purkamisesta 
tai muista kalojen nousuun vaikuttavista kunnostustoimista. 

Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) on 
täsmälliset ohjeet siitä, mitä selvityksiä ja suunnitelmia on tehtävä 
vesitaloushankkeita varten. Tässä lausunnossa selvityksiä käsitellään 
pääpiirteissään Vanhankaupunginkosken ja Vantaanjoen olosuhteita 
painottaen. 

Ympäristölautakunnan mielestä Vanhankaupunginkoskella kalojen 
nousuun vaikuttavien toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja tulisi arvioida 
esimerkiksi ympäristövaikutusten arviontimenettelyn kaltaisella 
hankevaihtoehtojen vertailulla. Näin saataisiin kattavaa ja 
vertailukelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Kunnostuksia varten 
tulisi selvittää niin tarkasti kuin mahdollista, millainen alue oli ennen 
ihmisen vaikutusta. Alkuperäisen luonnontilan tulisi olla 
kunnostustöiden lähtökohtana. Vaikka aluetta ei pystyttäisi enää 
palauttamaan alkuperäisen kaltaiseksi, kunnostussuunnitelmia 
laadittaessa tulisi kunnioittaa alkuperäistä tilaa. 

Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

- ennallistetaan alue mahdollisimman paljon alkuperäisen kaltaiseksi,
- säilytetään nykyinen tilanne, jolloin voimakkaat nousijat, kuten lohet ja 
meritaimenet pääsevät nousemaan jokeen, 
- estetään veden virtaus padon yli ja turbiinin kautta länsihaarasta 
mereen, jolloin kalojen nousu nopeutuu ja vahingoittuminen vähenee 
tai estyy,
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- kunnostetaan itähaara mahdollisimman monen kalalajin nousuun 
sopivaksi,
- puretaan pato ja rakennetaan mahdollisimman monen kalalajin 
nousuun sopiva kalatie länsihaaran kohdalle,
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen, 
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella.

Vantaanjoki on liitetty Natura 2000-verkostoon, sillä alueella esiintyy 
vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Koska joillakin 
Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on todennäköisesti 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia näihin lajeihin, on tehtävä Natura-
vaikutusten arviointi. Hankkeella voi olla vaikutuksia myös lähellä 
sijaitsevan Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 –alueen 
luontotyyppeihin tai lintuihin, joten tarpeen vaatiessa Natura-arviointi on 
tehtävä myös niiden osalta.  

Suojeltu pato

Helsinki perustettiin Vanhankaupunginkosken alueelle vuonna 1550. 
Sekä Vantaanjoen itä- että länsihaarassa on käytetty hyväksi 
vesivoimaa vuosisatojen ajan. Nykyiset länsihaaran pato ja turbiini 
otettiin käyttöön 1876. Pato ympäröivine rakennuksineen muodostaa 
Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset –nimisen kokonaisuuden, joka 
on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Voimassa 
olevassa asemakaavassa padosta sanotaan: ”Suojeltava alueen osa, 
jolla olevat pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia 
siten, että ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Patoa ympäröivät maa-
alueet ovat muinaismuistoaluetta. 

Hankevaihtoehtoja varten tarvittavat selvitykset

Kunnostamisen päämäärä

Jotta Vanhankaupunginkosken alue voitaisiin ennallistaa, on 
selvitettävä, millainen alue oli luonnontilaisena ennen ihmisen 
aiheuttamia vaikutuksia. Tätä lausuntoa varten on tutkittu kuvia ja 
karttoja, joista vanhimmat ovat 1600-luvulta ja nuorimmat 1900-luvun 
alusta. 

Useimmissa vanhoissa kuvissa ja kartoissa länsihaaran koski on 
piirretty lyhyeksi ja putousmaiseksi, vain muutamien kymmenien 
metrien pituiseksi. Pisimmäksi koskialue on piirretty eräässä vuoden 
1738 kartassa, jossa koski on alle 100 metrin mittainen, 
Kuninkaankartanonsaarta lyhyempi. Samassa kartassa Vantaanjokea 
kuvataan voimakkaasti virtaavaksi joeksi, joka suualueellaan jakautuu 
kahteen haaraan. Haarojen rannat ovat kallioiset, ja molemmissa 
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haaroissa on vesivoimaa käyttävä mylly. Vanhoista piirroksista ja 
maalauksista voi päätellä, että todennäköisesti sekä länsi- että 
itähaarassa on aikoinaan ollut niin korkea koski tai voimakas virtaus, 
että se on muodostanut nousuesteen kaloille. On mahdollista, että vain 
voimakkaat nousijat ovat päässeet jokeen. Viimeistään 1800-luvun 
alkuvuosikymmeninä länsihaarassa oli pato, jonka pudotuskorkeus oli 
useita metrejä.

Monissa vanhoissa kartoissa itähaara on piirretty paikoin hyvin 
kapeaksi. Ilmeisesti viimeistään 1800-1900 –lukujen vaihteessa 
itähaaran kallioita räjäytettiin uoman leventämiseksi.

Kalastusta koskevan kirjallisuuden mukaan Vantaanjoki oli keskiajalla 
hyvä lohijoki. Joelta ja Vanhankaupunginlahdelta on pyydetty myös 
nahkiaista 1700-luvulla. 

Vanhankaupunginkosken alkuperäisen tilan selvittäminen tarkemmin 
vaatii historiallisten lähteiden, kuten karttojen, kuvien ja kalastusta 
koskevien asiakirjojen tutkimista. Aluetta kunnostettaessa tulee 
ratkaista, palautetaanko alue alkuperäiseen luonnontilaan (niin pitkälle, 
kuin se nykyään on enää mahdollista) vai rakennetaanko paikalle 
mahdollisimman monen kalalajin nousuun sopiva keinotekoinen uoma, 
vaikka se ei olisi alueen alkuperäinen tilanne.

Kunnostusten vaatimat toimenpiteet

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavat eri 
hankevaihtoehdot vaativat erilaisia selvityksiä toteutuakseen. 
Mittavimmat selvitykset vaatii padon purkaminen, jolla on myös 
suurimmat ympäristövaikutukset. 

Selvitysten tekeminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi on tutkittava, 
millaisia toimenpiteitä eri hankevaihtoehtojen toteuttaminen 
käytännössä vaatii, onko toimenpiteiden toteuttaminen alueella 
mahdollista ja millaisiksi olosuhteet toimenpiteiden seurauksena 
muodostuvat. Kun tiedetään, millaisia esimerkiksi alueen vesiuomista 
tulee, voidaan mallintaa veden kulkua alueella. Kun voidaan ennustaa 
veden virtaamaa ja korkeutta, voidaan arvioida niiden vaikutuksia 
muuhun luontoon ja ihmisen toimintaan. 

Vanhankaupunginkoskella tehtävillä toimenpiteillä on sekä välittömiä 
että ajan myötä ilmeneviä seurauksia joen suualuetta laajemmalla 
alueella, joten toimenpiteiden vaikutuksia on tutkittava koskialueen 
lisäksi myös muualla Vantaanjoessa. 

Ranta-alueiden muutokset
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Vesi tukee rantojen maaperää, rakennuksia ja rakenteita. Veden 
korkeuden muuttuessa rantojen kantavuus saattaa muuttua, jolloin voi 
syntyä sortumia ja aiheutua turvallisuusriskejä. Esim. padon kohdalla 
veden pinta laskee todennäköisesti useita metrejä. Kantavuuden 
muuttuessa on selvitettävä, missä määrin ja kuinka pitkällä matkalla 
joudutaan tukemaan rantatörmiä, rakennuksia ja rakenteita, kuten 
siltoja.

Veden pinnan muutoksilla ja sortumilla voi olla vaikutusta myös ranta-
alueilla sijaitsevaan kunnallistekniikkaan. Esim. jokeen laskevien 
hulevesiputkien linjauksia joudutaan mahdollisesti muuttamaan ja 
putkia pidentämään veden pinnan laskiessa. On selvitettävä myös 
ranta-alueiden maisemaan ja luontoon aiheutuvien muutosten laatu ja 
mahdolliset haitat tai hyödyt. 

Alueen kalasto ja kalastusmahdollisuudet

Vanhankaupunginkosken itähaaraan on kunnostettu kalatie, jota pitkin 
vain vahvimmat kalat pääsevät nousemaan Vantaanjokeen. 
Koskialueen läpi kulkee poikasvaiheessa tai lisääntymisvaelluksella 
mm. meritaimen (äärimmäisen uhanalainen), lohi (vaarantunut), 
ankerias (erittäin uhanalainen) ja nahkiainen (silmälläpidettävä). Näistä 
ainoastaan nahkiainen on Vantaanjoen alkuperäistä kantaa. Muut 
kannat on kotiutettu istuttamalla Vantaanjokeen alun perin muista joista 
peräisin olevia kalakantoja. Meressä Vantaanjoen suulla kutee nykyään 
myös vaellussiika (erittäin uhanalainen), joka olisi todennäköisesti 
kotiutettavissa jokeen, jos se pystyisi nousemaan.

Vanhankaupunginkosken alueen nykyisestä kalastosta ja kalojen 
liikkumisesta on puutteelliset tiedot. Vuoden 2014 tutkimusten mukaan 
lohi ja meritaimen nousevat jokeen hyvin itähaaraa pitkin. Asiantuntija-
arvion mukaan myös nahkiainen saattaa vaivoin nousta. Ennen kuin 
kunnostuksia aletaan tehdä, tulee selvittää, mitä kalalajeja alueella 
liikkuu ja missä määrin ne nykyisin nousevat jokeen ja pääsevät joesta 
mereen. On myös arvioitava, millä tavoin eri hankevaihtoehdot 
parantavat eri kalalajien liikkumista ja estävät vahingoittumista.

Kalastuslain mukaan kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen 
ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastaminen kielletty. Kalastusta ei 
saa myöskään harjoittaa voima- ja muuhun laitokseen vettä johtavassa 
kanavassa eikä sadan metrin matkalla padon alapuolella. Kalastuslain 
tarkoituksena on turvata kalojen pääsy lisääntymisvesilleen. Nykyisin 
kalastus Vanhankaupunginkosken kalatien ja padon läheisyydessä on 
sallittu Ely-keskuksen poikkeusluvalla. Erityisesti, jos 
Vanhankaupunginkosken alueelle rakennetaan uusi kalatie, tulee 
tarkastella kalastusta uudelleen, jotta lain hengen mukainen kalojen 
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nousu lisääntymään olisi mahdollista. Mikäli todetaan, että kalastus 
kalatiellä ja sen lähellä ei ole mahdollista, kalastusmahdollisuuksia 
tulee järjestää muualle Vantaanjoen varteen sekä merialueelle. Tulee 
kuitenkin muistaa, että Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 2000 
–alueella kalastus on kielletty.

Sedimentit ja niiden liikkuminen

Vuosikymmenien ja -satojen aikana joen mukana on kulkeutunut 
sedimenttiä, jota on kasautunut jokeen padon yläpuolelle sekä mereen 
jokisuun edustalle. Sedimenttien määrä ja laatu tulee selvittää. 
Sedimentit saattavat sisältää haitallisia aineita, jotka on mahdollisesti 
käsiteltävä. Sedimenttien tutkiminen myös Vanhankaupunginlahdella 
on oleellista, sillä muuttuvat virtaukset saattavat saada pohjaan 
aiemmin kerääntyneet sedimentit liikkeelle. 

Vuollejokisimpukan ja saukon elinolot

Vantaanjoella esiintyy vuollejokisimpukkaa ja saukkoa. Molemmat lajit 
ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja, joiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
Vuollejokisimpukka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla ja saukko rauhoitettu metsästyslain nojalla. 
Alueella tehtävät kunnostustyöt edellyttävät ehdottomasti, että 
vaikutukset vuollejokisimpukkaan ja saukkoon selvitetään. 

Vantaanjoessa elää Euroopan mittakaavassa merkittävä, noin kolmen 
miljoonan yksilön suuruinen vuollejokisimpukkakanta. Patoa lähimpänä 
elävät populaatiot ovat noin 500 m päässä padosta heti Lahdenväylän 
pohjoispuolella. Yksittäisiä yksilöitä on myös lähempänä patoa. Jos 
selvityksissä todetaan, että vuollejokisimpukoita voidaan siirtää 
kunnostettavilta alueilta pois, patoa lähimpänä olevat simpukat 
joudutaan etsimään sukeltamalla ja siirtämään uusille elinalueille 
muualle jokeen. Mikäli vedenpinta kunnostustöiden seurauksena 
laskee hyvin maltillisesti, esim. 2 cm / vrk, kauempana koskialueesta 
olevat simpukat pääsevät itse liikkuen turvaan. Tulee huomioida, että 
rakennustöiden aikaisilla toimilla, kuten työkoneiden ajamisella ja 
hiekan ja soran levittämisellä, voi olla haitallinen vaikutus simpukoihin. 
Simpukoiden siirron onnistumista tulee seurata. 

Sosiaaliset, kulttuuriset ja matkailuun liittyvät vaikutukset

On selvitettävä hankkeen aiheuttamat muutokset joen varren 
asukkaiden ja kauempaa alueelle tulevien matkailijoiden 
mahdollisuuksiin käyttää luonnon virkistyspalveluita. Tällaisia ovat 
esim. melonta-, kalastus- ja ulkoilumahdollisuudet ja niiden 
muuttuminen. Ympäristökeskukseen tulleiden yhteydenottojen mukaan 
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ihmisillä on hyvin erilaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä. Jopa 
kala- ja kalastusalan harrastajilla ja asiantuntijoilla on erilaisia 
näkökantoja.

Pikkukosken pohjapadon rakentaminen

Pohjapadon rakentamista Pikkukosken uimalan ympärille tulee 
tarkastella alueen muun suunnittelun sekä Natura- ja vesilupaan 
liittyvän arvioinnin yhteydessä. 

Arviointia tehdessä on huomioitava padon vaikutukset 
vuollejokisimpukan ja saukon esiintymiin. Tulee myös tutkia padon 
vaikutus kalastoon sekä selvittää, riittääkö vettä padon alapuolelle 
pienen virtaaman aikana. Maisemallisesti huomioitavaa on, että 
matalan veden aikana patorakenteet erottuisivat maisemassa. Veden 
laatuun patoaltaassa tulee kiinnittää huomiota terveyssyistä. Tulee 
myös arvioida padon vaikutukset muuhun virkistyskäyttöön, kuten 
melontaan ja kalastukseen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

Vanhankaupunginkoskella mahdollisesti toteutettavilla muutostöillä voi 
olla laajoja vaikutuksia luontoon ja eri käyttäjäryhmiin. Eri 
hankevaihtoehtojen yhteiskunnallista kannattavuutta tulisi vertailla 
kustannus-hyöty –analyysin avulla. Analyysin avulla voidaan selvittää, 
mikä hankevaihtoehdoista on kannattavin toteuttaa, kun tarkastellaan 
pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksia. Hanke on kannattava toteuttaa, 
jos sen yhteiskunnalliset kokonaishyödyt ovat kustannuksia 
suuremmat.

Kustannus-hyöty –analyysissä määritetään hankkeiden nettonykyarvot, 
joissa huomioidaan hankkeiden kaikki odotettavissa olevat hyödyt ja 
kustannukset. Myös ne vaikutukset, joilla ei ole markkina-arvoa, 
pyritään arvottamaan rahamääräisin mittarein. Näitä vaikutuksia ovat 
esimerkiksi virkistysmahdollisuudet. Kustannus-hyöty –analyysin 
toteuttaminen edellyttää useita taustaselvityksiä, ja analyysiä varten 
voidaan tehdä myös uusia, esim. arvottamista koskevia tutkimuksia.

Selvitysten tekemiseen kuluva aika ja hinta

Padon purkamisen eli laajimman hankevaihtoehdon mukaisten kaikkien 
selvitysten tekemiseen kuluu todennäköisesti ainakin kaksi vuotta, 
mutta mahdollisesti pitempäänkin. Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien 
hinta noussee satoihin tuhansiin euroihin. Hintaan vaikuttaa, mitä 
lopulta päädytään selvittämään ja kuinka laajalla alueella selvityksiä 
tehdään sekä mitä tietoa on jo valmiina ja mitä joudutaan hankkimaan. 
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Hankeluvan hakeminen

Vesilain mukaan vesitaloushankkeisiin tarvitaan lupa, jos hanke voi 
muuttaa mm. vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, virtaamaa, 
rantaa tai vesiympäristöä. Hanke ei saa myöskään loukata yleistä tai 
yksityistä etua tai edun on oltava huomattava menetyksiin nähden.

Mahdollisen luvan Vanhankaupunginkosken vesitaloushankkeille 
myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupahakemukseen tulee 
liittää hallituksen asetuksen vesitalousasioista (1560/2011) mukaiset 
selvitykset ja suunnitelmat. 

Valitusoikeus

Vesilain mukaiseen päätökseen voi hakea muutosta mm. 

- asianosainen,
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- vesitaloushankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella 
hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät ja 
- valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Käsittely

04.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleeksi 5:
Vanhankaupunginkoskea kunnostettaessa hankevaihtoehtoina tai 
vaihtoehtoyhdistelmien osina tulisi tarkastella esimerkiksi seuraavia:

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 6 loppuun uutena listan kohtana:
-muita teknisiä järjestelyitä mahdollistaa kalojen nousu Vantaanjokeen,  
estää kalojen tuhoutumista voimalarakenteissa tai järjestää joen veden 
juoksutusta alueella

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotukset.

14.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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24.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, vs. kaupunkiekologi, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.06.2015 § 306

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Jukka Relander ja 48 muuta 
kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Vanhankaupunginkosken 
länsihaaran padon purkamisesta ja kosken ennallistamisesta muun 
muassa vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi. Aloitteen tekijöiden 
mukaan padon purkaminen ja kosken ennallistaminen mahdollistaisi 
ensiluokkaisen elinympäristön ja lisääntymisalueen vaelluskaloille ja 
parantaisi alueen virkistysarvoa. 

Yleisten töiden lautakunta antoi aloitteesta lausunnon 23.4.2015 
(144§). Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi 11.5.2015 (495§).

Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato on suojeltu 
kaavamääräyksellä. Padon mahdollinen purkaminen kokonaan tai 
osittain vaatii asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muuttamisen 
tarpeen arviointi, muutoksen valmistelu ja tarvittavien selvityksien 
laatiminen kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston vastuulle. 
Rakennusvirasto tekee asian valmistelussa yhteistyötä 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista. 
Mahdollisen asemakaavan muutoksen ja kosken ennallistamisen pitää 
perustua tarkkoihin selvityksiin ja suunnitelmiin sekä riittävän laajaan 
vaikutusten arviointiin.  

Käsittely
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16.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Kappale 5, ensimmäinen virke muutetaan muotoon:
"Yleisten töiden lautakunta toteaa edelleen, että 
Vanhankaupunginkosken vaelluskannan vahvistaminen ja 
virkistysarvon kehittäminen on kannatettavaa ja selvittämisen arvoista."

24.03.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

anni.tirri(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 1.6.2015

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Rakennusvalvontavirasto lähtee siitä, että padon museaaliset ja 
kulttuurihistorialliset arvot arvioidaan ennen kaikkea kaupunginmuseon 
toimesta. Vanhankaupungin alue on historiallisinta Helsinkiä, jossa 
tapahtuvat muutokset tulee toteuttaa tiiviissä yhteydessä 
museoviranomaisten kanssa.

Rakennusvalvontavirasto ei myöskään ota kantaa padon merkitykseen 
kalakantojen kannalta.

Sen sijaan virasto kiinnittää huomiota siihen, että padon mahdollinen 
purkaminen edellyttänee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
toimenpidelupaa. Asiasta säädetään ko. lain 126 a §:ssä. Pykälän 1 
momentin 5 kohta koskee vesirajalaitteita, joiden toteuttaminen on 
toimenpideluvanvaraista. Kuitenkin, jos toimenpide perustuu 
oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan ei toimenpidelupaa 
saman pykälän 2 momentin mukaan tarvita. Padon purkaminen saattaa 
myös edellyttää vesilain mukaista menettelyä.

Vaikka lupaa ei tarvittaisikaan, pitää rakennusvalvontavirasto 
aiheellisena hankkeen käsittelyä kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. 
Käsittely neuvottelukunnassa olisi hyödyllistä jo sen vuoksi, koska 
neuvottelukunnassa on edustus myös kaupunginmuseosta. 
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Lopuksi virasto kiinnittää huomiota siihen, että jos lopputuloksena on 
padon purkaminen, tulee sen joka tapauksessa tapahtua pätevien ja 
kelpoisiksi todettujen suunnittelijoiden toimesta laadittujen 
suunnitelmien pohjalta.  

Lisätiedot
Kai Miller, Yli-insinööri, puhelin: +358500605893

kai.miller(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 11.05.2015 § 495

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

11.05.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Hannu Oskala: Palautetaan valmisteluun siten, että:

1. Selvitetään mitä selvityksiä ja valmistelevia töitä padon 
purkamisen vaatisi.

2. Selvitetään padon purkamisen vaikutus joen kalastoon ja 
vuollejokisimpukoihin.

3. Selvitetään voidaanko Pikkukosken uimapaikka suojella 
luonnonmukaisella pohjapadolla.

4. Arvioidaan selvitysprosessin ja padon purkamisen kustannukset.
5. Arvioidaan rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridiset 

edellytykset ja valitusmahdollisuudet mahdolliseen 
purkupäätökseen.

6. Arvioidaan padon tulevien peruskorjausten kustannukset mikäli 
patoa ei pureta.

7. Selvitys rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridisista 
edellytyksistä ja valitusmahdollisuuksista mahdolliseen 
purkupäätökseen.

Kannattaja: Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi.

04.05.2015 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 68

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesieliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 
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Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.
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Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Käsittely

26.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Riku Ahola: Vastaehdotus: Ahola, Riku

Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja ohittamalla 
useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset. 

Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, että 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan vesistöt 
mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin. 

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen
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Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän 
vanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. 

Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla Vanhankaupunginkosken 
muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu kalastusmuoto ja saaliiksi 
saadaan vuosittain tuhansia siikoja. Lippoamalla saadut lohet ja 
taimenet on vapautettava. 

Lippoamisen, kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä 
matkailuelinkeinolle koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä 
padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. 

Muita loivemmasta nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja 
nahkiainen, joiden nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia 
tavoitteena selvittää eri vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu voimalan alta jo vuosia. 
Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat ovat 
peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä.
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Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä on tämäkin asia 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella tulee olemaan vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä.

Kannattajat: Seppo Lampela

Vastaehdotus:
Joonas Lyytinen: Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi:

Lisätään ennen otsikkoa "Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen" lause:

Mikäli selvitysten nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, 
tulee pato purkaa.

Ja uusi kappale:

Kulttuurihistorialliset arvot

Mahdollinen padon purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen 
kulttuurihistorialliseen miljööseen, koska sekä 
vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä Kuninkaankartanon saaren 
rakennukset säilyisivät nykyisessä muodossaan. Padon purkamista 
selvitettäessä voidaan myös harkita osittaista ratkaisua, jossa patoon 
avataan vain aukko joen vapaata virtaamista varten jos se 
kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan tarpeelliseksi. 

Kannattajat: Sallamaari Muhonen
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Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen aiheuttamat kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. 
Erityisesti Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen 
kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä elinkeinotoimintaan liittyvät 
selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla keskeisinä tekijöinä padon 
tulevaisuudesta päätettäessä.

Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden 
ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty 
vaelluskelpoiseksi poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, 
kunnostamalla koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän 
lisäksi lukuisia sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja 
kunnostetaan vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. 
Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. alueellinen 
kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.  

Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen

Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 
kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta.

Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.  

Helenin vesivoimalan vaikutukset

Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja pato 
vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä enemmän 
vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä useampi 
kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät hyppimään patoa 
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vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä itähaaralle. Kuolleita 
ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu voimalan alta jo 
vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä vuosittain. Ankeriaat 
ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven istutuksista.

Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta keväisin vaeltavat 
taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin joutua 
voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus selvittää alas 
laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin vaellus 
mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava uusista 
voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle kohdistuvista 
laajemmista toimenpiteistä.

Padon purkamisen muista vaikutuksista

Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä.

Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon purkaminen 
vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten padon 
purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön.

Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin littyvät suojelupäätökset on 
myös ensisijaisia selvitämisasioita.

Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä

Kannattajat: Jukka Järvinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
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päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
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määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lyytinen, Joonas
Aholan vastaesityksen mukaan, paitsi: Lisätään ennen otsikkoa 
"Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen" lause: Mikäli selvitysten 
nojalla ei padon purkamiselle löydy pakottavia esteitä, tulee pato 
purkaa. Ja uusi kappale: Kulttuurihistorialliset arvot Mahdollinen padon 
purkaminen ei vaikuttaisi oleellisesti alueen kulttuurihistorialliseen 
miljööseen, koska sekä vesivoimalaitosrakennuksen ulkoasu sekä 
Kuninkaankartanon saaren rakennukset säilyisivät nykyisessä 
muodossaan. Padon purkamista selvitettäessä voidaan myös harkita 
osittaista ratkaisua, jossa patoon avataan vain aukko joen vapaata 
virtaamista varten jos se kulttuurihistoriallisista syistä katsotaan 
tarpeelliseksi. 

Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 
Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo Lampela

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
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voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Hämäläinen-Bister, Riitta 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen aiheuttamat 
kokonaisvaikutukset tulee selvittää tarkasti. Erityisesti Vantaanjokisuun 
länsihaaran padon purkamisen kalataloudelliset- ja suojelulliset sekä 
elinkeinotoimintaan liittyvät selvitykset ja suojelupäätökset tulevat olla 
keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta päätettäessä. Vantaanjokea 
on kunnostettu kalataloudellisin perustein 30 vuoden ajan. Joen 
pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on tehty vaelluskelpoiseksi 
poistamalla sekä ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla 
koskia ja istuttamalla vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia 
sivujokia sekä kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan 
vuosittain vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat 
rahoittaneet mm. alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, 
vapaaehtoisjärjestöt ja yritykset.   Siikojen ja särkikalojen nousu 
Vantaanjokeen Vantaanjoen suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 
000 kesänvanhaa vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 -5 vuoden 
kuluttua istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu 
nousevan Vantaanjokeen, sillä itäisen suuhaaran kalaporras on niille 
liian jyrkkä ja läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan. Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
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Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava. Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen sekä –matkailuelinkeinolle 
koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen osan vimmoista onnistuessakin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta. Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia lähtökohtana eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita ankeriaita, vesiturbiinien murskaamana, on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Uutena asiana voimalan suhteen ovat Vantaanjoesta 
keväisin vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden 
tavoin joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana on tarkoitus 
selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten määrää ja aikaa, jolloin 
vaellus mereen tapahtuu. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. Padon purkamisen muista 
vaikutuksista Padon rakentamisen jälkeisenä aikana on Vantaanjoen 
suvantomaiseen uomaan saattanut kasautua sedimenttikerrostumia, 
jotka voivat sisältää jokivarren teollisuuden laskemien jätevesien 
myrkkyjäämiä. Ennen padon purkupäätöstä myös tämä asia on 
selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on lähellä jokisuuta. Padon 
purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti ulottuvan koskialueen. Täten 
padon purkamisella saattaa olla vaikutuksia veden korkeuteen. Padon 
purkaminen ja veden korkeuden säätelymahdollisuudet esimerkiksi 
pohjapadoilla on selvitettävä, kuten myös vaikutukset melontaan sekä 
joen muuhun virkistyskäyttöön. Voimalaitos rakennusten ja patomuuriin 
littyvät suojelupäätökset on myös ensisijaisia selvitämisasioita. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä
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Jaa-äänet: 7
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Heimo 
Laaksonen, Seppo Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Ei-äänet: 2
Riitta Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Ahola, Riku 
Liikuntalautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
Vantaanjokisuun länsihaaran padon purkamisen kokonaisvaikutukset 
tulee selvittää tarkasti. Etenkin Vantaanjokisuun länsihaaran padon 
purkamisen kalataloudelliset, -suojelulliset ja matkailuelinkeinolliset 
perusteiden tulee olla keskeisinä tekijöinä padon tulevaisuudesta 
päätettäessä. Vantaanjokea on kunnostettu kalataloudellisin perustein 
30 vuoden ajan. Joen pääuoma mereltä Riihimäen Erkylänjärveen on 
tehty vaelluskelpoiseksi taimenelle sekä lohelle poistamalla ja 
ohittamalla useita vaellusesteitä, kunnostamalla koskia ja istuttamalla 
vaelluskalojen poikasia. Tämän lisäksi lukuisia sivujokia sekä 
kymmeniä sivupuroja on kunnostettu ja kunnostetaan vuosittain 
vaelluskalojen kudulle suotuisiksi. Kunnostuksia ovat rahoittaneet mm. 
alueellinen kalatalousviranomainen, kunnat, vapaaehtoisjärjestöt ja 
yritykset.  Padon kohtalosta päätettäessä tulee huomioida myös se, 
että Euroopan unionin vesipuitedirektiivi velvoittaa palauttamaan 
vesistöt mahdollisimman luonnontilaisiksi. Luonnontilaisuuteen kuuluu 
oleellisesti myös jatkuvuus eli vesiseliöstöjen esteetön pääsy jokea 
pitkin.  Siikojen ja särkikalojen nousu Vantaanjokeen Vantaanjoen 
suualueelle istutetaan vuosittain 150 - 200 000 kesän vanhaa 
vaellussiikaa. Siiat palaavat jokisuuhun 3 - 5 vuoden kuluttua 
istutuksesta syys - marraskuussa. Siikojen ei ole todettu nousevan 
Vantaanjokeen, koska itäisen suuhaaran kalaporras on niille liian jyrkkä 
ja koska läntisessä haarassa sijaitseva pato estää osaltaan niiden 
nousun kokonaan.  Siikoja on jo vuosia kalastettu lippoamalla 
Vanhankaupunginkosken muureilta. Lippoaminen on erittäin suosittu 
kalastusmuoto ja saaliiksi saadaan vuosittain tuhansia siikoja. 
Lippoamalla saadut lohet ja taimenet on vapautettava.  Lippoamisen, 
kuten koko muunkin kalastusharrastuksen, sekä matkailuelinkeinolle 
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koituvat vaikutukset tulee arvioida ennen päätöstä padon purusta. 
Särkikaloista lähinnä vimpa ja toutain virtakutuisina yrittävät nousta 
Vantaanjokeen ja osa vimpoista siinä onnistuukin. Toutainta esiintyy 
istutusten ansiosta runsaasti Vanhankaupunginlahdella ja -suvannossa. 
Toutain vaatii noustakseen loivempia virtoja kuin Vanhankaupungin 
itäkoskessa. Padon purkamisen vaikutukset näiden kalojen nousulle on 
selvitettävä ennen päätöstä padon purusta.  Muita loivemmasta 
nousukoskesta hyötyviä lajeja ovat mm. ankerias ja nahkiainen, joiden 
nousua ja istutuksia Vantaanjokeen pitää tutkia tavoitteena selvittää eri 
vaihtoehdot nousuesteiden poistamiseksi.   Helenin vesivoimalan 
vaikutukset Vantaanjoen länsihaaran yhteydessä toimiva vesivoimala ja 
pato vaikuttavat kalojen nousuun joen virtaaman mukaan. Mitä 
enemmän vettä kalojen nousun aikaan länsihaaran kautta kulkee, sitä 
useampi kala ui virtausta vasten padolle. Tällöin kalat jäävät 
hyppimään patoa vasten ja kaikki yksilöt eivät löydä tietänsä 
itähaaralle. Kuolleita vesiturbiinien murskaamia ankeriaita on tavattu 
voimalan alta jo vuosia. Kyse on joistakin kymmenistä yksilöistä 
vuosittain. Ankeriaat ovat peräisin Tuusulanjärven ja Rusutjärven 
istutuksista. Voimalaan liittyvä uusi ilmiö on Vantaanjoesta keväisin 
vaeltavat taimenenpoikaset, joista osa saattaa ankeriaiden tavoin 
joutua voimalan turbiiniin. Kevään 2015 aikana, jolloin vaellus mereen 
tapahtuu, on tarkoitus selvittää alas laskeutuvien taimenenpoikasten 
määrää ja vaellusaikaa. Helenin kanssa on tarvittaessa neuvoteltava 
uusista voimalan käyttörajoituksista ennen päätöstä alueelle 
kohdistuvista laajemmista toimenpiteistä. 
Padon purkamisen muista vaikutuksista Padon rakentamisen 
jälkeisenä aikana on Vantaanjoen suvantomaiseen uomaan saattanut 
kasautua sedimenttikerrostumia, jotka voivat sisältää jokivarren 
teollisuuden laskemien jätevesien myrkkyjäämiä. Ennen padon 
purkupäätöstä on tämäkin asia selvitettävä. Pikkukosken uimaranta on 
lähellä jokisuuta. Padon purkaminen vapauttaisi Pikkukoskelle asti 
ulottuvan koskialueen. Täten padon purkamisella tulee olemaan 
vaikutuksia veden korkeuteen. Padon purkaminen ja veden korkeuden 
säätelymahdollisuudet esimerkiksi pohjapadoilla on selvitettävä, kuten 
myös vaikutukset melontaan sekä joen muuhun virkistyskäyttöön. 
Kaupunki on tähän mennessä kohdistanut taloudellisia panoksia 
kosken itähaaran kunnostamiseen ja kalastuksen järjestelyyn alueella. 
Vanhankaupunginkosken ja suvannon kalastusalue on yksi Helsingin 
tärkeimmistä. Padon purkamisen vaikutukset koko kyseisen alueen 
kalastus-, lajiensuojelu- ja matkailuelinkeinolle on selvitettävä. 

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Heidi Ruhala, Riitta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 73 (272)
Kaupunginhallitus

Kj/8
07.09.2015

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

Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Seppo 
Lampela, Joonas Lyytinen, Sallamaari Muhonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Matti Mielonen, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87824
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

Kaupunginmuseon johtokunta 24.03.2015 § 29

HEL 2014-012194 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunginmuseon johtokunnan 
lausuntoa Relanderin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista. 
Valtuustoaloitteessa todetaan, että Vanhankaupunginkosken voimalalla 
on museoarvoa, mutta ei tuotantohyötyä, koska sen teho on 
vaatimaton. Aloitteessa esitetään, että padosta ei ole hyötyä, mutta 
siitä on paljon haittaa, erityisesti kalojen jokeen nousun estäjänä.

Johtokunta antaa seuraavan lausunnon:

Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun vesi- ja 
viemärilaitosten muodostamaa valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä, RKY 2009-kokonaisuutta. Mikäli pato 
purettaisiin, tuhoutuisi Helsingin syntysijan tuntumassa merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. Huomattavaa on, että vuosi 2015 on 
Euroopan neuvoston julistama teollisuuden ja tekniikan perinnön 
teemavuosi. Vanhankaupunginkosken padolla ja voimalaitoksella on 
merkittävä historiallinen ja teollisuusperintöön liittyvä merkitys ja ne 
ovat tärkeä osa alueen kulttuurihistoriallista jatkumoa. Voimalamuseo 
kertoo Helsingin infrastruktuurin rakentamisen historiasta ja 
energiantuotannosta. Purkamisella olisi myös merkittäviä vaikutuksia 
maisemaan, joen virtaukseen ja muita, vielä tuntemattomia vaikutuksia 
mm. jokirantojen rakenteiden kulumiseen tai sedimenttien liikkeelle 
lähtöön liittyen. 
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Vanhankaupungin alueella on keskeinen merkitys Helsingin kaupungin 
historiassa. Helsingin Vanhakaupunki oli Helsingin kaupungin 
ensimmäinen sijaintipaikka vuosina 1550–1640, ennen kuin kaupunki 
siirrettiin nykyiselle paikalleen Vironniemelle. Vanhassakaupungissa on 
Vantaanjoen rannoilla toiminut vesivoimaa ja vettä käyttäviä 
tuotantolaitoksia aina 1550-luvulta lähtien. 1860-luvulla Helsingin 
kaupunki ryhtyi suunnittelemaan Vantaanjoen vesivarojen 
hyödyntämistä ja vesijohtolaitoksen rakentaminen aloitettiin 1870-luvun 
alussa. Vantaanjoen suun länsipuolen uoma on padottu kiinteänä 
osana vesivoimalaitosta, joka otettiin käyttöön vuonna 1876. 
Voimalaitos on osa ainutlaatuista historiallista 
teollisuusperintökokonaisuutta, johon kuuluvat voimalan lisäksi mylly ja 
Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat kaupungin entisen vesilaitoksen 
rakennukset. Nämä laitosrakennukset ovat vuodesta 1972 toimineet 
Tekniikan museon käytössä. Länsirannalle sijoittuvat mylly, 
höyrypumppulaitos ja turbiinipumppulaitos, jotka toimivat nykyään 
voimalamuseona. Alue on huolellisesti kunnostettu ja merkittävä 
kulttuuriympäristö on suosittu virkistysalue. 

Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 1998. Kaava-alueelle 
sisältyvät Vanhankaupunginkosken länsirannan ja Kuninkaansaaren 
sekä vesialueet. Kaavalla on suojeltu sekä maa-alueet että 
rakennukset. Alueella on sm-merkintä, joka tarkoittaa alueen osaa, jolla 
sijaitsee muinaismuistoalue. Lisäksi alueella on s-2-merkintä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, joka on kunnostettava siten, 
että sen historiallinen arvo säilyy. Alueella olevia rakennuksia saa 
käyttää museotoimintaan ja virkistystä palvelevaan toimintaan sekä 
ravintolatoimintaan. Kuninkaankartanonsaarelle saa sijoittaa enintään 
20 autopaikkaa.” Tekniikan museon käytössä toimivat, entiset Helsingin 
vesilaitoksen rakennukset on suojeltu sr-1 -merkinnällä, samoin entisen 
vesivoimalan ja höyryvoimalan rakennukset, jotka ovat museokäytössä. 

Asemakaavassa pato on merkitty s-3 -suojelumerkinnällä, jonka 
määräys kuuluu: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat pato- ja 
siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että ympäristön 
historiallinen arvo säilyy.” Padon purkaminen on siten selkeästi vastoin 
asemakaavan suojelumääräystä. Koska pato on osa RKY 2009-aluetta, 
tulee myös Museovirastolta ja Elyltä pyytää lausunto padon 
purkamisesta. 

Myös Teollisuusperintöseura r.y. on esittänyt huolensa 
Vanhankaupunginkosken ja Kuninkaankartanonsaaren säilymisestä 
valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla padon purkamista, mutta 
katsoo, että on tarpeellista selvittää, voidaanko kosken itäisen haaran 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 75 (272)
Kaupunginhallitus

Kj/8
07.09.2015

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

kalatien parannustoimenpiteillä saada siitä aikaan nykyistä toimivampi 
kalojen nousun kannalta.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi
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§ 817
V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun 
toteuttamisesta

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 24 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki kokeilisi yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja 
keskusta-alueella yhteistyössä kivijalkayrittäjien ja alueen asukkaiden 
kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
aloitteessa esitettyjä yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja voidaan kokeilla 
Helsingissä. Näin saataisiin varsinkin keskusta-alueella tilaa mm. 
katukahvilatoimintaan. Rakennusvirasto selvittää sopivia kohteita ja 
asiasta mahdollisesti kiinnostuneita yrittäjiä.

Kaupunginhallitus toteaa, että mahdollisia kokeilukohteita 
suunniteltaessa on otettava huomioon myös pysäköintitilan tarve, 
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mukaan lukien asiointipysäköinti sekä huolto- ja jakeluliikenne alueella, 
liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu
2 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 125

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kantakaupungissa on noin 24 000 maksullista kadunvarren 
pysäköintipaikkaa. Näistä paikoista noin 20 500:lla pysäköinti on 
asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sallittua ilman rajoitusta. Muu 
pysäköinti on maksullista. Noin 3 500 pysäköintipaikkaa ovat kaikille 
pysäköijille maksullisia. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vuokraa jo nyt katutilaa 
lähinnä työmaatoimintoihin liittyen, jos riittävien perusteiden katsotaan 
olevan olemassa.  Pysäköintipaikkoihin on myös kesäisin sijoitettu 
pyörätelineitä liikennesuunnittelupäällikön päätöksillä. 

Kantakaupungissa kadunvarren pysäköintipaikkojen kysyntä usein 
ylittää tarjonnan. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia on käytössä noin 
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27 000 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin tarjolla olevia 
paikkoja. Alueellisestikin suurimmalla osalla alueista tunnuksia on 
myyty enemmän kuin tarjolla on paikkoja. Kantakaupungin yritykset, 
varsinkin kivijalkayritykset, pitävät kadunvarren pysäköintipaikkoja 
kilpailukykytekijänä, koska asiakkaat voivat käyttää niitä asioidessaan 
yrityksissä. Tätä pidetään tärkeänä kilpailtaessa asiakkaista 
kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikekeskusten kanssa. 

Helsingin kantakaupungissa on jakeluliikenteelle erityisesti merkittyjä 
jakeluruutuja 19 kappaletta, jotka on tarkoitettu jakeluliikenteen lastaus- 
ja purkupaikoiksi. Jakeluruutujen merkitsemisen tehostaminen lisää 
niiden käytettävyyttä. Tämän lisäksi kaduilla on pysäköintikieltoalueita, 
joita voi käyttää tavaran lastaamiseen ja purkamiseen. 
Tulevaisuudessa voi tulla käyttöön varausjärjestelmä, jolla jakeluruutuja 
voi varata.

Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin 
käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä. Kohde tulee valita 
huolella. Valinnassa tulee huomioida pysäköintikapasiteetin tarve 
alueella, liikenteen sujuvuus sekä liikenneturvallisuus. Vuokraamisesta 
ei saa tulla automaattia, vaan siinä tulee aina tehdä tapauskohtaista 
harkintaa ja tutkia onko vuokraaminen perusteltua. Jos jalkakäytävä on 
riittävän leveä, katutila tulee ensisijaisesti vuokrata sieltä viihtyisyys- ja 
turvallisuussyistä. Jos pysäköintiruutuja vuokrataan muuhun kuin 
pysäköinnin käyttöön, vuokratason tulee olla sellainen, että kaupunki 
saa vähintään menettämänsä pysäköintitulot vuokratuloina.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 177

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta pitää ajatusta yrittäjälähtöisistä 
parkkiruuduista kannatettavana, ja ideaa on syytä kokeilla käytännössä 
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jo ensi kesänä. Myös Helsingin pysäköintipolitiikan yhtenä tavoitteena 
on vapauttaa keskusta-alueella erityisesti pitkäaikaispysäköinniltä tilaa 
mm. katukahvilatoimintaan.

Lautakunta ei katso tarpeelliseksi määritellä kokeilualuetta, vaan 
oleellista on yrittäjien ja alueen asukkaiden kuuleminen. Yrittäjät ja 
alueen asukkaat määrittävät yhdessä sopivan kokeilualueen kesäksi. 
Yrittäjä todentaa rakennusvirastolle, että miten alueen asukkaita ja 
muita toimijoita on riittävästi kuultu.

Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan. Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin 
turvallisuussyistä sallia. Yleisen alueen käytölle asetetut vaatimukset 
kuten esteettömyys ja turvallisuus on varmistettava.

Alueen luovuttamista koskeva päätöksenteko on oltava 
mahdollisimman yksinkertaista. Ennen pysäköintipaikan poistamista on 
kuultava myös kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluosastoa, jolla 
on paras tietämys pysäköintipaikoista.

Kokeilussa kaupunki menettää pysäköintimaksutuloja ja alueella 
menetetään pysäköintipaikkoja. Toisaalta pysäköintilaitosten vetovoima 
lisääntyy, ja menetettyjä pysäköintimaksutuloja voidaan hieman 
kompensoida vuokratuloilla. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista 
pitää vuokra kohtuullisena ja noudattaa kaupungin terassihinnoittelua. 
Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida.

Oleellista on mahdollistaa kaupunkilaisten oleskelu parkkiruutualueella 
eikä luoda siitä tällä järjestelyllä esimerkiksi varasto- tai mainostilaa.

Aloitteessa ehdotetun purku- ja lastaustoiminnan osalta on syytä 
noudattaa pysäköintiä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. 
Yrityksillä on jo mahdollisuus tehdä aloite kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosastolle kadunosan varaamiseksi johonkin tiettyyn 
aikaan purku- ja lastaustoimintaan. Kaupunginhallituksen 23.3.2015 
hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on 
kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa 
esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle 
omaa pysäköintitunnusta.

Edellä olevan perusteella yleisten töiden lautakunta katsoo, että ajatus 
yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista on perusteltu. Yleisten töiden 
lautakunta kannattaa myös kokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Käsittely
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14.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen 
kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: "Jos 
parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin 
terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen 
toimintaan."

Lisätään samaan kappaleeseen seuraava toinen virke: "Tilan 
rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia."    

Lisätään kuudennen kappaleen loppuun seuraava virke: "Jakeluautojen 
päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida."

Muutetaan kahdeksannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä 
kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän 
Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten 
tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän 
liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa 
pysäköintitunnusta."

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi
Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi
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§ 818
V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen 
edistämiseksi Helsingissä

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 58 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki pyrkii kierrättämään jätelain hierarkian 
mukaisesti käyttökelpoiset tavarat esineinä materiaalin sijaan 
esimerkiksi järjestämällä jäteasemille esineiden ja tavaroiden 
kierrätyspisteen, jossa kuka tahansa kaupunkilainen voi hakea 
tavaroita ja muita materiaaleja ilmaiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteessa todetaan, että pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain noin 
5-6 miljoonaa tonnia jätettä, joista kotitalouksien osuus on noin 350 000 
tonnia. Vuonna 2012 seudun asukkaat tuottivat henkilöä kohden 
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kotitalousjätettä keskimäärin 315 kiloa. Vuonna 2013 Ämmänsuolla 
vastaanotettiin jätettä maata yhteensä 499 441 tonnia.

Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että jätelain 
ensisijaisena tavoitteena on estää jätteiden syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrättää se. Sen jälkeen tulee muu hyödyntäminen 
(esimerkiksi energiana) ja viimeiseksi jätteen loppukäsittely. Tavaroiden 
uudelleenkäytön lisääminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää 
niiden päätymistä jätteeksi. 

Pääkaupunkiseudun jätehuoltoviranomainen HSY pyrkii edistämään 
materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista sekä materiaalivirtojen 
hyödyntämistä jätehuollon osalta monin eri tavoin mm. toimimalla 
yhteistyössä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä edistävien tahojen kuten 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Myös HSY:n 
toteuttamalla jäteneuvonnalla on tärkeä rooli kestävän kulutuksen, 
jätteiden synnyn ehkäisyn, uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
edistämisessä. 

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella on voimassa HSY:n antamat 
jätehuoltomääräykset, joiden erilliskeräysvelvoitteita koskevien 
määräysten mukaan biojäte ja kartonki on lajiteltava omiin astioihinsa 
vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä tai, jos niitä syntyy vähintään 50 
kiloa viikossa. Lasin ja metallin erilliskeräysvelvoite koskee vähintään 
20 huoneiston kiinteistöjä tai kiinteistöjä, joissa lasia ja metallia syntyy 
vähintään 50 kiloa viikossa. Jätteen kuljetusjärjestelmänä  on käytössä 
kiinteistöittäinen eli kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätelain mukaisesti HSY:n tehtävät keskittyvät jätteiden keräykseen 
kiinteistöiltä sekä niiden käsittelyn järjestämiseen. Myös kotitalouksien 
vaarallisten jätteiden vastaanoton ja jäteneuvonnan ja tiedotuksen 
järjestäminen kuuluu HSY:n lakisääteisiin tehtäviin. Lakisääteisten 
tehtävien lisäksi HSY järjestää täydentäviä jätehuoltopalveluja alueen 
asukkaille ja yrityksille. Alueella toimiva kierrätyspisteverkostossa on 
tällä hetkellä 133 kierrätyspistettä, joihin voi tuoda pakkauslasia, 
metallia, paperia, kartonkia ja uudelleenkäyttööntarkoitettuja vaatteita. 
Ne HSY:n ylläpitämät kierrätyspisteet, joissa on FIDA:n astiat, voi tuoda 
myös tavaroita. Kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan asukkaiden 
luonnollisten kulkureittien varrelle tai esimerkiksi kauppakeskusten 
yhteyteen. Pisteiden hoito, astioiden tyhjennykset ja kerätyn materiaalin 
ohjaaminen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on toteutettu 
yhteistyössä yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Keväisin alueella on 
järjestetty niin sanottu kiertävä keräys, johon asukkaat voivat tuoda 
kotitalouksissa syntyneitä vaarallisia jätteitä, sähkö- ja 
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elektroniikkaromua ja metallijätteitä. Kiertävät keräysautot pysähtyvät 
lähes 300 paikassa eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen sopimattomille jätteille (kuten 
rakennusjätteet, isokokoiset jätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) 
HSY:llä on miehitetyt Sortti-asemat Kivikossa, Konalassa, 
Ämmänsuolla, Kirkkonummella ja Vantaan Ruskeasannalla (aukeaa 
syksyllä 2015). Sortti-asemilla vastaanotetaan kartonkia, lasia, metallia, 
paperia, puutarhajätettä ja risuja, remontti- ja rakennusjätettä, 
sekajätettä, sähkölaitteita ja vaarallista jätettä. Asemilla vastaanotetut 
jätteet toimitetaan joko uusien tuotteiden raaka-aineeksi, 
energiahyödyntämiseen tai asianmukaiseen loppusijoitukseen. 
Jätteiden ohjautumista uudelleen käyttöön ja kierrätykseen pyritään 
edistämään asemilla toteutettavalla neuvonnalla.

HSY toteaa lausunnossaan, että sen vastuulla on Sortti-asemille sekä 
muihin HSY:n vastaanottopisteisiin toimitettujen käytöstä poistettujen 
esineiden käsittely jätelainsäädännön ja jätehierarkian vaatimusten 
mukaisesti. HSY ei voi luovuttaa sille luovutettuja esineitä yksittäisille 
asiakkaille. Jätelain mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 
mukaisille jätteen vastaanottajille. Lisäksi on huomioitava asiakkaiden 
turvallisuus sekä tuoteturvallisuutta, sähköturvallisuutta sekä 
tietosuojaa koskevat säännökset. Sortti-asemilla vastaanotetuista 
jätteistä osa kuuluu tuottajavastuun piiriin. Tuottajavastuusäännösten 
piiriin kuuluvien jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, omistus 
ei siirry HSY:lle, vaan kuuluu tuottajayhteisöille.

Jätehuoltomääräyksissä annettujen erillisvelvoitteiden sekä 
täydentävien jätteiden kierrätystä edistävien jätehuoltopalvelujen 
seurauksena pääkaupunkiseudun kotitalouksissa syntyvien jätteiden 
kierrätysaste oli 45 % vuonna 2013. Uudet jätehuoltomääräykset 
kartongille, lasille ja metallille tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. On 
odotettavaa, että kierrätyksessä saavutetaan valtakunnallisen 
jätesuunnitelman tavoitetaso 50 % vuoteen 2016 mennessä.

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyen on syntynyt 
monenlaista toimintaa. Kierrätyskeskustoiminta on 
pääkaupunkiseudulla vakiintunutta ja vastaanottopisteitä, joihin 
uudelleenkäyttöön kelpaavaa tavaraa ja vaatteita voi viedä, on useita. 
Jäteasemilla on Kierrätyskeskuksen vastaanottopiste uudelleen 
käytettäville tavaroille. Myös myymälöitä on useampia. 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:llä on myös noutopalvelu ja 
Kierrätyskeskus avasi 19.8.2015 käytettyjen tavaroiden verkkokaupan, 
jossa kierrätyskeskuksen tuotteet ovat saatavilla koko Suomessa. 
Käyttökelpoisille rakennusosilla on oma kierrätyspalvelunsa Uusix-
verstaiden yhteydessä Kyläsaaressa. Työ & Toiminta ry:n toiminnan 
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loppuminen Myllypurossa on saattanut jättää aukon tavaroiden 
uudelleenkäytön palvelutarjontaan.

Syyskuussa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus aloittaa 
maksuttoman keräysautotoiminnan pääkaupunkiseudulla. Keräysauto 
kiertää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen asuinalueilla. 
Syyskuusta joulukuuhun kiertävään ajoneuvoon voi lahjoittaa 
tarpeettomaksi käynyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, kuten 
astioita, kenkiä, kirjoja, mattoja, koristeita, harrastusvälineitä ja 
polkupyöriä. Keräys helpottaa eri alueiden asukkaiden kierrätystä ja 
pidentää tavaroiden elinkaarta. Keräysauton avulla halutaan helpottaa 
arjen ekotekoja ja tuoda palvelu lähemmäs autottomia asukkaita. Auto 
pysähtyy samoilla pysäkeillä kuin HSY:n romukeräysautot keväisin eli 
284:ssä osoitteessa. Vuosittain lähes kolme miljoonaa tavaraa saa 
uuden kodin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen myymälöiden 
kautta. Miljoona tavaraa jaetaan myymälöiden ilmaisosastoilta. 
Käyttökelpoisilla kierrätystavaroilla on kysyntää erityisesti syksyisin 
opiskelijoiden muuttaessa omiin asuntoihinsa. Tavaralahjoitukset 
mahdollistavat kierrätyskeskuksen toiminnan, kuten ympäristötyön ja 
pitkäaikaistyöttömien työllistämisen. 

Kirpputoritoiminnan kautta käyttökelpoinen tavara vaihtaa myös 
tehokkaasti omistajaa, vaikka tästä ei tilastoja lienekään. Helsingissä 
on useampia kymmeniä kirpputoreja, joissa voi käydä myymässä omia 
tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Lisänä ovat vielä Fidan ja 
Pelastusarmeijan kirpputorit ja UFF-kierrätystoiminta.

Nettipohjaisten ratkaisujen etuna on se, että toiminta tapahtuu ilman 
välikäsiä ja välivarastoinnin ja tarpeettoman kuljettamisen aiheuttamia 
kustannuksia ja päästöjä. Tällaisia palveluja ovat mm. Tori.fi. 
Kierrätyskeskuksille ollaan luomassa valtakunnallista toimintamallia, 
joka tekee käytetystä tavarasta eroon pääsemisen ja käytetyn tavaran 
hankkimisen kuluttajille helpoksi ja vaivattomaksi. Uuden ajan 
kierrätyskeskuksen prototyyppiä rakennetaan Lahdessa 
ympäristöministeriön rahoituksella. Tavoitteena on, että toimintamallista 
tulisi lähitulevaisuudessa valtakunnallinen.

Aloitteessa ei suoraan oteta kantaa siihen, kuka olisi palvelun 
toteuttaja. Kaupunkia esitetään kuitenkin palvelun järjestäjäksi. 
Ympäristölautakunta katsoi lausunnossaan, että ainakaan uuden 
organisaation perustaminen edistämään uudelleenkäyttöä ei tunnu 
perustellulta. Järkevämpää ja kustannustehokkaampaa olisi tukea ja 
vahvistaa olemassa olevia organisaatioita ja helpottaa niiden 
toimintaedellytyksiä ja kykyä tarjota palvelua.
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Aloitteen mukainen toiminta, jossa kuka tahansa voisi hakea tavaroita 
ja materiaaleja ilmaiseksi, olisi Kierrätyskeskuksen kannalta 
haasteellinen. Kierrätyskeskuksen toiminnan rahoituksesta noin 50 % 
kertyy lahjoituksina saatujen tavaroiden myynnistä, joko sellaisenaan 
tai jalostettuina. Vaikka 30-40 % (vuonna 2014 yli miljoonaa tavaraa) 
kaikista lahjoitustavaroista annetaan ilmaiseksi eteenpäin, on lopuista 
tavaroista saatava myyntitulo edellytys Kierrätyskeskuksen toiminnalle. 
Lajitteluprosessin yhteydessä lahjoitustavaroiden käyttökelpoisuus 
arvioidaan ja tarvittaessa tavaroita kunnostetaan. Kierrätyskeskuksen 
työverstaissa ennen niiden ohjaamista uudelleenkäyttöön. Erityisesti 
sähkölaitteiden osalta turvallisuuden tarkistaminen ennen laitteiden 
luovuttamista uudelleenkäyttöön on tärkeää. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo valtuustoaloite Kvsto 28.1.2015 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 06.05.2015 § 183

HEL 2015-001175 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa Leo Straniuksen ja 58 muun 
allekirjoittajan tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa kiinnitetään huomiota 
luonnonvarojen järkevän käytön kannalta tärkeään seikkaan. Jätelain 
ensisijaisena tavoitteena on estää jätteen syntymistä. Jos jätettä 
syntyy, se tulee ensisijaisesti valmistella uudelleenkäyttöä varten tai 
toissijaisesti kierrättää se. Sen jälkeen tulee muu hyödyntäminen (esim. 
energiana) ja viimeiseksi jätteen loppukäsittely. Tavaroiden 
uudelleenkäytön lisääminen pidentää niiden käyttöikää ja vähentää 
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niiden päätymistä jätteeksi. Se, että tavaraa saisi noutaa ilmaiseksi, 
hyödyttäisi lisäksi kaikkein vähävaraisimpia. 

Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyen on syntynyt 
monenlaista toimintaa. Kierrätyskeskustoiminta on 
pääkaupunkiseudulla vakiintunutta ja vastaanottopisteitä, joihin 
uudelleenkäyttöön kelpaavaa tavaraa ja vaatteita voi viedä, on useita. 
Mm. jäteasemilla on Kierrätyskeskuksen vastaanottopiste 
uudelleenkäytettäville tavaroille. Myös myymälöitä on jo useampia. 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:llä on myös noutopalvelu. 
Käyttökelpoisille rakennusosille on oma kierrätyspalvelunsa Uusix-
verstaiden yhteydessä Kyläsaaressa. Työ & Toiminta ry:n toiminnan 
loppuminen Myllypurossa on saattanut jättää aukon tavaroiden 
uudelleenkäytön palvelutarjontaan.

HSY aloittaa tulevana syksynä palvelun, jossa vaarallista jätettä ja 
metalliromua keräävien autojen mukana on myös Kierrätyskeskuksen 
kuorma-auto, jossa vastaanotetaan uudelleenkäyttöön kelpaavaa 
tavaraa. 

Kirpputoritoiminnan kautta käyttökelpoinen tavara vaihtaa myös 
tehokkaasti tarvitsijaa, vaikka tästä ei tilastoja lienekään. Helsingissä 
on useampia kymmeniä kirpputoreja, joissa voi käydä myymässä omia 
tarpeettomaksi käyneitä tavaroitaan. Lisänä ovat vielä Fidan ja 
Pelastusarmeijan kirpputorit ja UFF-kierrätystoiminta.

Nettipohjaisten ratkaisujen etuna on se, että toiminta tapahtuu ilman 
välikäsiä ja välivarastoinnin ja tarpeettoman kuljettamisen aiheuttamia 
kustannuksia ja päästöjä. Tällaisia palveluja ovat mm. Tori.fi. 
Kierrätyskeskuksille ollaan luomassa valtakunnallista toimintamallia, 
joka tekee käytetystä tavarasta eroon pääsemisen ja käytetyn tavaran 
hankkimisen kuluttajille helpoksi ja vaivattomaksi. Uuden ajan 
kierrätyskeskuksen prototyyppiä rakennetaan Lahdessa 
ympäristöministeriön rahoituksella. Tavoitteena on, että toimintamallista 
tulisi lähitulevaisuudessa valtakunnallinen.

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan aloitteessa ehdotetun 
kaltaisen palvelun aloittamiselle ei ole periaatteellisia esteitä. 
Vastaanottotoiminnan laajentamisesta jäteasemilla saattaisi olla 
mahdollista sopia HSY:n kanssa, etenkin jos kaupunki vastaisi 
kustannuksista. Vastaanottopalvelun voisi tietysti avata muuallakin. Voi 
kuitenkin miettiä, miten palvelun aloittaminen vaikuttaisi jo olemassa 
oleviin palveluihin. Kaupungin kiinnostusta voi vähentää se, että 
Helsinki omistaa jo suuren osan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
Oy:stä ja tukee toimintaa jossain määrin muutenkin. Rakennusosien 
kierrätystoiminta on myös kaupungin järjestämää toimintaa.
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On myös vaikea arvioida, lisäisikö uudentyyppinen palvelu 
uudelleenkäyttöä eli ovatko nykyiset palvelut alimitoitettuja suhteessa 
kysyntään. Se, että tavara olisi ilmaista, voisi tietysti hyödyttää osaa 
kaupunkilaisista. Käyttökelpoista tavaraa päätyy jätteeksi varmasti 
merkittäviäkin määriä, mutta miten se olisi saatavissa 
uudelleenkäytettäväksi. Etenkin tavanomaiseen jätteenkuljetukseen 
soveltuvien tavaroiden saaminen uudelleenkäyttöön voi olla vaikeaa. 
Asukkaan, joka haluaa viedä käytöstä poistamansa tavaran 
uudelleenkäyttöön, on joka tapauksessa nähtävä sama vaiva, kuin jos 
hän veisi sen vaikka Kierrätyskeskukseen. Yksi tai kaksi kaupungin 
järjestämää vastaanottopaikka lisää ei merkittävästi helpottaisi 
tavaroiden saamista uudelleenkäyttöön. Suurten esineiden osalta 
tilanne voi olla toinen, mutta uuden tuotteen oston yhteydessä 
myyjäliikkeet tarjoavat usein vanhojen tuotteiden vastaanottopalvelun, 
joka on kuluttajan kannalta vaivatonta. On myös mahdollista, että 
lähitulevaisuudessa tuottajavastuu koskee myös huonekaluja ja 
tekstiilejä. On mahdotonta arvioida, miten tuottajavastuu tulee 
vaikuttamaan niiden uudelleenkäyttöön.

Palvelun perustaminen ja ylläpito aiheuttaisivat kustannuksia. Toiminta 
vaatisi kunnolliset tilat, jotta tavarat säilyisivät käyttökelpoisina, jos niitä 
jouduttaisiin varastoimaan pitkään. Palvelu vaatisi myös 
ylläpitohenkilökuntaa. Ilman kontrollia vastaanottopaikasta muodostuisi 
helposti pelkkä loppusijoituspaikka, jonne muualle kelpaamattomat 
tavarat voisi viedä ilman jätemaksua. Siinä tapauksessa suurin osa 
tavaroista päätyisi jätteeksi, mistä aiheutuisi jätekustannuksia. 
Toiminnan voisi toisaalta aloittaa pienimuotoisenakin ja laajentaa, jos 
sille kysyntää on. Kuten edellä todettiin, tällainen melko pienimuotoinen 
palvelu toimii jo HSY:n jäteasemilla Kivikossa ja Konalassa.

Aloitteessa ei suoraan oteta kantaa siihen, kuka olisi palvelun 
toteuttaja. Kaupunkia esitetään kuitenkin palvelun järjestäjäksi. 
Ympäristölautakunnan mielestä ainakaan uuden organisaation 
perustaminen edistämään uudelleenkäyttöä ei tunnu perustellulta. 
Järkevämpää ja kustannustehokkaampaa olisi tukea ja vahvistaa 
olemassa olevia organisaatioita ja helpottaa niiden toimintaedellytyksiä 
ja kykyä tarjota palvelua.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

hannu.arovaara(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 88 (272)
Kaupunginhallitus

Stj/1
07.09.2015

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

§ 819
V 23.9.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite mahasyövän riskin 
seulonnan pilotin käynnistämiseksi

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 23 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsinki käynnistää 500 potilaan pilottitutkimuksen 
mahasyövän riskin seulomiseksi ja tekee pilotin jälkeen taloudellisten 
kriteerien perusteella päätöksen mahasyövän riskin seulonnan 
käynnistämiseksi GastroPanel testillä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.4.2015 antamaan 
lausuntoon ja toteaa, että kaupungin biotekniikkayritysten 
toimintaedellytysten edistäminen Helsinki Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki -toimenpideohjelman mukaisesti on mitä kannatettavin asia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 89 (272)
Kaupunginhallitus

Stj/1
07.09.2015

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

Samalla esittelijä kuitenkin toteaa, että aloitteessa ehdotetun 
seulontamenetelmän pilotointi ei täytä  sosiaali- ja terveysministeriön 
asettaman seulontatyöryhmän määrittämiä kriteereitä mahasyövän 
seulonnan aloittamiseksi. Näin ollen pilottia ei ole syytä käynnistää.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Pakarisen aloite
2 Aloitteen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 149

HEL 2015-001177 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

”Kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2015 Helsinki Suomen 
yritysmyönteisin kaupunki – toimenpideohjelman ja kehotti siinä 
esitettyjä hallintokuntia osallistumaan ohjelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteutukseen. Toimenpideohjelma perustuu Helsingin 
strategiaohjelmaan 2013–2016. Ohjelma valmisteltiin 
kaupunginkanslian elinkeino-osaston johdolla yhteistyössä keskeisten 
virastojen kanssa.

Toimenpideohjelman perustan muodostaa yleinen yritysmyönteisyyden 
parantaminen. Sitä täydentää joukko tarkemmin valittuihin 
avaintoimialoihin kohdistettuja toimenpiteitä. Terveys ja hyvinvointi on 
yksi näistä avaintoimialoista. 

Avaintoimialojen kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskitytty 
rajattuun joukkoon toimenpiteitä, joissa kaupunki voi toiminnallaan 
vaikuttaa toimialan kehitykseen. Kaikissa niissä tavoitteena on 
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toimintaedellytysten luominen, ei yksittäisten yritysten liiketoiminnan 
kehittäminen.

Eräs ohjelman toimenpide-ehdotuksista on vahvistaa Helsingissä 
olevaa terveyden ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymää sekä siihen 
liittyvää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristöä 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Helsinkiin ja laajemmin 
metropolialueelle on keskittynyt runsaasti terveysteknologiayrityksiä, 
joilla on merkittävää kasvupotentiaalia. Aloitteessa mainittu Biohit Oyj 
on esimerkki tällaisesta yrityksestä.

Nyt lausuttavana olevassa aloitteessa esitetään pilottitutkimusta 
mahasyövän riskin seulomiseksi verinäytteestä tehtävällä em. yrityksen 
kehittämällä biomerkkiainetutkimuksella.

Mahasyöpä on maailman neljänneksi yleisin syöpätauti, mutta 
Suomessa sen esiintyvyys on vähentynyt nopeasti ja se on Suomessa 
miehillä vasta 11. ja naisilla 15. sijalla. Vuonna 2012 Suomessa 
todettiin 581 mahasyöpää.

Ympäristötekijöiden arvellaan olevan keskeisessä roolissa 
mahasyövän synnyssä. Tupakointi ja runsas suolan käyttö lisäävät 
mahasyövän riskiä. Helikobakteeri-infektio aiheuttaa mahalaukun 
limakalvon tulehduksen, joka johtaa osalla mahalaukun limakalvon 
surkastumaan, krooniseen atrofiseen gastriittiin. Atrofinen limakalvo on 
alttiimpi syöpään johtaville muutoksille. Länsimaissa atrofisen gastriitin 
esiintyminen yli 35-vuotiaassa väestössä on 20–30%. Syövän 
kehittyminen on atrofista gastriittia sairastavilla kuitenkin hyvin 
harvinaista.

Aloitteessa mainittu seulontamenetelmä perustuu verikokeeseen, jossa 
helikobakteerivasta-aineiden sekä gastriini- ja pepsinogeenimääritysten 
perusteella pyritään arvioimaan mahalaukun limakalvon tilaa. Kyseessä 
ei siis olisi mahasyövän, vaan atrofisen gastriittin seulonta. 
Mahasyövän seulonta edellyttäisi mahalaukun tähystystä, 
gastroskopiaa. Rutiininomaisesti Suomessa ei seurata gastroskopioin 
edes todettua atrofista gastriittia. Vertaaminen Japaniin ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska Japanissa mahasyövän ilmaantuvuus on 
huomattavasti korkeampi kuin Suomessa ja seulonnan hyöty riippuu 
olennaisesti seulottavan taudin tai tilan esiintymisen 
todennäköisyydestä.

Ehdotetusta 500 potilaan pilottiaineistosta ei suurella 
todennäköisyydellä löytyisi yhtään mahasyöpää, mutta jo tämän 
kokoisessa tutkimusjoukossa pitäisi tehdä huomattava määrä 
gastroskopioita positiivisen seulontatestin jälkeen. Rajallinen 
gastroskopiaresurssi ei olisi tällöin optimaalisessa käytössä.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asettama seulontatyöryhmä arvioi 
käynnissä ja ehdolla olevia terveydenhuollon seulontaohjelmia ja -
menetelmiä. Seulontatyöryhmä on valmistellut Seulonnat Suomessa 
2014 – julkaisun (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:17 
Helsinki). Mahasyövän seulonnasta todetaan: ”Mahasyövän seulontaa 
on kokeiltu Suomessa Vantaan ja Kotkan miesväestössä vuosina 
1994–1995. Seulontakokeilun tuloksia mahasyöpäkuolleisuuteen ei ole 
vielä julkaistu eikä mahasyövän seulonta ainakaan toistaiseksi näytä 
soveltuvan väestöseulonnaksi.”

Suomen seulontatyöryhmän asettaa hyväksyttävälle väestöseurannalle 
seuraavat arviointikriteerit:

1. Seulottavan taudin merkitys on suuri sekä yksilön että 
yhteiskunnan kannalta. 

2. Tauti voidaan havaita seulonnalla varhaisemmassa vaiheessa kuin 
se muuten ilmenisi. 

3. Taudin luonnollinen kulku tunnetaan hyvin.
4. Taudille on olemassa tarkoituksenmukaisen seulontamenetelmä, 

jonka osalta tunnetaan soveltuvuus seulontaan, herkkyys ja 
spesifisyys seulontatuloksen ennustearvo eli väärien 
positiivisten ja negatiivisten testitulosten merkitys.

5. Väestö hyväksyy sekä seulontaan että taudin varmistamiseen 
käytetyn menetelmän.

6. Ennen seulonnan aloitusta on tehty arvio seulonnan leimaavasta 
vaikutuksesta ja seulonnan psykologisesta ja eettisestä 
merkityksestä seulottavan kannalta väärän positiivisen ja väärän 
negatiivisen seulontalöydöksen merkityksestä.

7. Linjaukset siitä, keitä hoidetaan potilaina, ovat selkeät. 
8. Tautiin on vaikuttava, hyväksytty hoito.
9. Taudin varmistamiseen tarvittavat tutkimukset ja 

hoitomahdollisuudet ovat saatavilla. 
10. Seulonnan organisaatio on selvitetty yksityiskohtaisesti, erityisesti 

seulonnan kansallinen ja alueellinen taso, laadunohjaus ja 
tulosten rekisteröinti seulontaesite ja väestölle tiedottaminen, 
potilaiden kulku organisaatiossa, henkilökunnan koulutus ja 
testituloksista tiedottaminen ja neuvonta.

11. Seulonnan aiheuttamat tutkimus- ja hoitokustannukset on kuvattu.
12. Seulonnan vaikuttavuus on arvioitu.
13. Seulonta on jatkuvaa.
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14. Seulonnan kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset muihin 
terveydenhuoltopalveluihin verrattuna.

Em. kriteerit eivät nykytietämyksen mukaan mahasyövän seulonnan 
osalta täyty.

Edellä todetun perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu 
periaatteessa myönteisesti kaupungin biotekniikkayritysten 
toimintaedellytysten edistämiseen Helsinki Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki – toimenpideohjelman mukaisesti mutta toteaa, että 
aloitteessa ehdotetun seulontamenetelmän pilotointi Helsingissä ei ole 
perusteltua, eikä sosiaali- ja terveyslautakunta näin ollen kannata 
ehdotetun pilotin käynnistämistä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Seulontakriteerit täyttävillä seulontatutkimuksilla on odotettavissa 
terveyshyötyä. Tässä ehdotettu seulontamenetelmä ei täytä 
seulonnalta edellytettyjä kriteerejä eikä toisi merkittäviä terveyshyötyjä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 820
V 23.9.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien 
palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sanna Vesikansa ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että lastenvalvojien palveluja parannetaan lisäämällä 
mahdollisuus sähköiseen ajanvaraukseen ja asiointiin sekä 
takaisinsoittopalveluun ja selvittämällä neuvonnan oikea-aikaisuutta ja 
ennaltaehkäisevyyttä.    

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että aloitteessa esitetty kehittämistyö on kannatettavaa. 
Sosiaali- ja terveysvirastossa on tarpeen pikaisesti laatia suunnitelma 
lastenvalvojien palvelujen riittävän neuvonnan ja 
ajanvarausmahdollisuuksien lisäämiseksi. Sähköisen ajanvarauksen ja 
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takaisinsoittopalvelun käyttöönoton suunnittelussa on tarpeen ottaa 
huomioon kaupungin tietotekniikkaohjelman ja Apotti-hankkeen 
asettamat toiminnallisuusehdot.      

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 164

HEL 2015-001178 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Lautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja 
ohjeistaa sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen 
selkeän toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen 
lyhentäminen) palvelun kehittämisestä vuoden 2016 
käyttösuunnitelman yhteydessä. Tässä yhteydessä kartoitetaan myös 
yhteistyö järjestöjen kanssa ja raportoidaan jonotusajoista 
lastenvalvojille.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä vahvistavat lasten huoltoa, 
asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset. 
Lastenvalvojien tehtävistä isyysasiat on laissa määritelty kiireellisesti 
hoidettaviksi.    

Tulevassa lastensuojelua koskevassa selvityksessä huomioidaan 
eroauttamispalvelujen kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun 
näkökulmasta.
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Lastenvalvojien asiakasmäärä oli vuonna 2014 yhteensä 13 742. 
Helsingissä vahvistettiin 4416 huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa 
sopimusta ja 4300 elatussopimusta vuonna 2014. Avioliiton 
ulkopuolella syntyi Helsingissä 2 851 lasta ja 2701 lapsen isyys on 
vahvistettu vapaaehtoisella tunnustamisella tai tuomioistuimen 
päätöksellä. Asiakasmäärät ovat nousseet vuosittain viidestä 
kymmeneen prosenttia. 

Lastenvalvojien työryhmällä on ollut keskitetty ajanvaraus isyyden 
selvittämistä koskevissa asioissa lokakuusta 2007 lähtien ja lasten 
huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa syksystä 2009 lähtien. 
Asiakkaat saavat ensimmäisen vapaan tai heille sopivan ajan.  

Keskitetty ajanvaraus toimii puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 
9-11, jolloin numeroon vastaa kaksi toimistosihteeriä tauotta ko. aikana. 
Sopivan pituisen ajan varaamiseksi tarvitaan taustatietoja erityisesti 
lasten huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa. Numerossa on vain 
muutaman puhelun jono, koska tavoitteena on pitää odotusaika 
kohtuullisena soittajalle. Puhelinajan laajentaminen ei ole mahdollista. 
Takaisinsoittojärjestelmän käyttöönottoa on selvitetty ja todettu, ettei 
takaisinsoittojärjestelmää ole mahdollista toteuttaa nykyisillä 
resursseilla. 

Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään asiakkaille sopivimmat 
soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun käyttöönoton mahdollisuus.

Lastenvalvojapalvelut ovat kysyttyjä myös neuvonnan näkökulmasta. 
Sosiaali- ja terveysviraston neuvontaan tulleista puheluista viime 
vuosina noin 10 puhelua päivässä on koskenut lastenvalvojien 
palveluja. 

Ajanvarauksen ruuhkaisuutta on pyritty helpottamaan siirtymällä 
isyysasioissa uuteen käytäntöön 1.9.2014 alkaen. Maistraatti lähettää 
perheoikeudellisiin asioihin ilmoituksen avioliiton ulkopuolella 
syntyneestä lapsesta 1- 2 viikon kuluttua syntymästä. Tiedon saavuttua 
lapsen äidille lähetetään suoraan aika lastenvalvojalle noin 3-5 viikon 
päähän lapsen syntymästä. Vanhempien ei tällöin tarvitse soittaa 
ajanvaraukseen muutoin kuin poikkeustapauksissa (esim. tapaamiseen 
tarvitaan tulkki ). 

Perheoikeudellisissa asioissa on käytössä Lastenvalvojasovelluksen 
ajanvarausosion versio, johon ei ole mahdollista saada kuntalaisen 
sähköistä ajanvarausta. Sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee 
parhaillaan ajanvarausosion uusimista niin, että siihen voidaan liittää 
Helsingin eAsioinnin kautta myös kuntalaisen ajanvaraus. Sähköinen 
ajanvaraus otetaan käyttöön. Tämä suunnitellaan vuoden 2015 aikana. 
Sähköisten palvelujen kehittämistä ja laajentamista jatketaan Helsingin 
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kaupungin tietotekniikkaohjelman 2015–2017 mukaisesti ottaen 
huomioon sosiaali- ja terveystoimen Apotti-järjestelmähankinnan 
asettamat reunaehdot.  

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi isyyslaiksi, joka 
tulee voimaan 1.1.2016. Laki mahdollistaa jatkossa isyyden 
tunnustamisen ennakkoon selvissä tilanteissa äitiysneuvolassa, mutta 
vanhemmat voivat hoitaa asian myös lastenvalvojan luona niin 
halutessaan. Vuoden 2016 aikana saadaan kokemusta uuden isyyslain 
vaikutuksista ja isyysasioista mahdollisesti vapautuvaa resurssia 
tullaan kohdentamaan eroperheiden sopimuspalveluiden saatavuuteen. 

Eroperheiden palvelukokonaisuuteen kuuluu myös perheasioiden 
sovittelu, jossa vanhemmilla on mahdollisuus pohtia perheen tilannetta 
ja mahdolliseen eroon liittyviä ratkaisuja erityisesti lasten 
näkökulmasta. Sovitteluun on mahdollisuus päästä nopeasti ja 
esimerkiksi odotettaessa lastenvalvojan tapaamista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lastenvalvojien neuvonta- ja ajanvarauspalvelujen kehittäminen 
edistää kuntalaisten palvelujen saatavuutta. Sähköisen ajanvarauksen 
kehittäminen parantaa lastenvalvojien asiakaspalvelua ja turvaa 
kuntalaisille nopeamman pääsyn palveluun."

Käsittely

12.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lausuntoehdotuksen kohtaa 8 muokataan 
seuraavalla tavalla (isoilla kirjaimilla muokkaukset): "Sähköinen 
ajanvaraus OTETAAN KÄYTTÖN. TÄMÄ suunnitellaan vuoden 2015 
aikana."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

2. vastaehdotus:
Laura Nordström: Lisätään uusi kohta: "Tulevassa lastensuojelua 
koskevassa selvityksessä huomioidaan eroauttamispalvelujen 
kehittäminen ennaltaehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta." 

Kannattajat: Hannu Tuominen
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

3. vastaehdotus:
Laura Nordström: Heti lausunnon alkuun uusi kohta: "Lautakunta 
kannattaa aloitteessa esitettyjä parannusehdotuksia ja ohjeistaa 
sosiaali- ja terveysviraston laatimaan aloitteen mukaisen selkeän 
toimintasuunnitelman (ml. lastenvalvojien jonotusaikojen lyhentäminen) 
palvelun kehittämisestä vuoden 2016 käyttösuunnitelman yhteydessä. 
Tässä yhteydessä kartoitetaan myös yhteistyö järjestöjen kanssa ja 
raportoidaan jonotusajoista lastenvalvojille."

Kannattajat: Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Laura Nordströmin 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

4. vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lautakunta edellyttää, että jatkossa selvitetään 
asiakkaille sopivimmat soittoajat sekä takaisinsoittopalvelun 
käyttöönoton mahdollisuus.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Seija Muurisen 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

28.04.2015 Pöydälle

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 43420

maria.kahila(a)hel.fi
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 3104 3087

maria.kahila(a)hel.fi
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§ 821
V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite kotihoidon 
kehittämisestä Helsingissä 

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin kaupunki parantaisi Helsingin olemassa 
olevia kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa siten, että työyksiköissä olisi 
riittävästi aikaa kiireettömään hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 28.4.2015 antamaan 
lausuntoon ja toteaa, että kotihoidon kokonaisuus Helsingissä käsittää 
aloitteessa mainitut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoito on 
tärkeä osa kotona asumista tukevia palveluja. Muita keskeisiä 
kotihoidon asiakkaita ja kotihoitoa tukevia palveluja ovat 
palvelukeskustoiminta, päivätoiminta, lyhytaikaishoito, arviointi- ja 
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kuntoutustoiminta, sosiaali- ja lähityö sekä kuntoutuspalvelut ja 
sairaalatoiminta. Kotihoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn 
yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monin tavoin. 
Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa työn hallinnan 
lisäämiseksi. Uusia työaikamuotoja kokeillaan muutamalla 
lähipalvelualueella yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa 
kotihoidosta työpaikkana ja kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan 
Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Vuoden 2015 aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla 
laaditaan toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen 
hyväksi olemassa olevaa tutkimustietoa ja kansallisia suosituksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 147

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta kotihoidon kehittämisestä 
Helsingissä:

"Kotihoito Helsingissä käsittää aloitteessa mainitut kotipalvelun ja 
kotisairaanhoidon. Kotihoito on tärkeä osa kotona asumista tukevia 
palveluja. Muita keskeisiä palveluja ovat palvelukeskustoiminta, 
päivätoiminta, lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutustoiminta, sosiaali- 
ja lähityö sekä kuntoutuspalvelut ja sairaalatoiminta, joiden tavoitteena 
on tarjota saumattomat palvelut niitä tarvitseville kaupunkilaisille. 
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Kuusikko-vertailujen perusteella ikävakioitu kotihoidon peittävyys 75 
vuotta täyttäneillä oli joulukuussa 2013 Helsingissä 12 %, mikä on 
selvästi korkeampi kuin Espoossa (9 %) tai Vantaalla (8 %). Samoin 
kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin on 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Helsingissä 
korkeampi kuin Espoossa tai Vantaalla.

Kotihoidon palvelu perustuu yksilölliseen palvelu- ja 
hoitosuunnitelmaan. Yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa tai 
muiden läheistensä kanssa sovitaan kotihoidon antamista palveluista ja 
ne kirjataan suunnitelmaan. Jokaiselle asiakkaalle nimetään 
vastuuhoitaja. Lisäksi nimetään erikseen vanhuspalvelulain mukainen 
vastuutyöntekijä sitä tarvitseville asiakkaille myös kotihoidossa. 
Saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi huolehditaan riittävä 
muiden toimijoiden tuki kotihoitoon, ja muun muassa kotiutustiimi- ja 
kotikuntoutustoiminta on jo aloitettu.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään RAI (Resident Assessment 
Instrument) -arviointi, johon palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä 
liikkumissopimus perustuvat. Kotihoidossa on käytössä 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista asiakaskohtaista 
tietoa palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumisesta. Toteutumia 
seurataan ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Lisäksi vuoden 2015 
aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla laaditaan 
toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen hyväksi 
kansallisia suosituksia ja tutkimustietoa. 

Kotihoidon henkilöstöä kohdennetaan asiakaskunnan muutosten 
mukaan. Kotihoidossa on käytössä säännöllinen mitoitustarkastelu eri 
kotihoitoyksiköiden välillä. Myös henkilöstöllä on pysyvä edustus 
mitoitustyöryhmässä. Välitön asiakasaika on lisääntynyt ja tulee 
edelleen lisääntymään kotihoidossa. Kotihoidossa jatketaan  
sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osuuden nostamista 
nimikemuutoksilla vakanssien vapautuessa. Henkilökunnan osaamista 
kehitetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä toimintaa 
monin eri tavoin. Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa 
työn hallinnan lisäämiseksi. Kotihoidon voimavaroja suunnataan muun 
muassa toiminnanohjausjärjestelmän avulla aiempaa paremmin 
tasaten ruuhkahuippuja ja lisäten joustavuutta esimerkiksi 
henkilöstöpoolien avulla. Kotihoidossa kokeillaan muutamalla 
lähipalvelualueella myös uusia työaikamuotoja yhteistyössä henkilöstön 
kanssa.
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Henkilöstöjohtamisella varmistetaan avoin viestintä ja asioiden 
yhteinen käsittely kaikilla kotihoidon työpaikoilla. Laajan koko 
henkilöstölle suunnatun Kunta 10 -tutkimuksen tulokset käsitellään 
kaikissa työyhteisössä ja sovitaan kehittämistoimista yhteistyössä 
henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa kotihoidosta työpaikkana ja 
kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan meneillään olevassa 
Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon palveluja järjestetään lainsäädännön ja laatusuositusten 
mukaisesti ja asiakkaita kuullen. Näin vaikutetaan asiakkaiden kotona 
selviämiseen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä 
henkilökunnan työn sujuvuuteen ja  työturvallisuuteen. Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmassa on ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, 
joissa on huomioitu Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä 
toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Maaliskuussa 2015 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty kaupunkitasoinen Stadin 
ikäohjelma tukee vahvasti väestön terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamisen tavoitetta myös kotihoidon näkökulmasta."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi
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§ 822
V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön 
kodin paloturvallisuuden parantamisesta

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden 
parantamista esimerkiksi selvityksellä palvelutarpeen arvion 
yhteydessä ja avun järjestämistä palovaroittimien pitämisessä ajan 
tasalla.   

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
pelastuslain (379/2011) mukaan asuinrakennusten paloturvallisuuden 
vastuut ja velvoitteet kuuluvat huoneiston haltijalle. Kotihoidolla on 
neuvontavelvollisuus asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä 
velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja 
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mahdollisuuksien mukaan poistaa ne yhteistyössä asiakkaan ja tämän 
omaisten tai läheisten kanssa. Kartoituksessa todetaan asiakkaiden 
palovaroittimien toimivuus ja tehdään testaus määräajoin. Asiakkaille 
suositellaan sammutuspeitteen hankkimista ja asiakkaita kehotetaan 
olemaan tupakoimatta vuoteessa. Kotihoidon asiakkaille voidaan 
hankkia myös liesivahti tai liesi voidaan ottaa pois käytöstä.             

Pelastuslaitos ja sosiaali- ja terveysvirasto tekevät tiivistä yhteistyötä 
mm. riskitietoisuuden ja turvallisuustaitojen kumppanuusohjelman sekä 
koulutuksen merkeissä.   

Palveluasunnoissa ja hoitolaitoksissa paloturvallisuuden pahin 
uhkakuva on suuronnettomuus, jonka ehkäisemiseksi tarvitaan 
viranomaisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä 
investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin. Pelastuslaitos on 
aloittanut vuonna 2014 tehostetun Helsingin hoitolaitosten, palvelu- ja 
tukiasumisen palo- ja poistumisturvallisuuden kartoituksen.     

Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman velvoittamana 
aluepelastuslaitokset ovat suunnanneet paloturvallisuuden 
kehittämistyötään vanhusväestöön sekä hoiva- ja hoitolaitoksiin. 
Riskienhallintaa edistää omalta osaltaan myös Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen "Sosiaali- ja terveydenhuollon 
paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki" - tutkimus- ja 
kehittämishanke (STEP-hanke).           

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 19.05.2015 § 77

HEL 2015-002468 T 00 00 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle 25.2.2015 jätettyyn 
aloitteeseen kotona asuvien vanhusten paloturvallisuuden 
parantamisesta seuraavan lausunnon: 

Valtuustolle jätetty aloite koskee ensisijaisesti vanhusten kotona 
asumisen paloturvallisuuden parantamista.  Aloitteessa sivutaan myös 
palveluasuntojen ja hoitolaitosten palo- ja poistumisturvallisuuden 
tarvetta. Pelastuslaitos näkee molemmat asiakokonaisuudet yhtä 
tärkeinä. Kotona asuvien kohdalla mahdollinen ikävin skenaario on 
yksittäisen vanhuksen tulipalossa menehtyminen. Palveluasunnoissa ja 
hoitolaitoksissa skenaario on pahimmillaan suuronnettomuus. 

Aihealue on varsin laaja ja sen menestyksellinen toteuttaminen 
edellyttää moniviranomaisyhteistyön ohella myös eri järjestöjen ja 
kolmannen sektorin koordinoitua toimintaa sekä taloudellisia 
investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin.

Pelastusviranomaisen valvonnalliset toimenpiteet ja niistä annettavat 
määräykset kohdentuvat aina toiminnanharjoittajaan tai asianosaiseen. 
Toimintatapana ja mallina tällainen asioiden hoitomuoto käsittelee 
asioita yksittäisinä tapauksina.  Tehdyn aloitteen henki on kuitenkin 
tavoitteessaan sellainen, että po. asioita parannettaisiin 
suunnitelmallisesti.

Pelastuslautakunta katsoo pelastuslaitoksen meneillään olevien 
kehittämissuunnitelmien edesauttavan ikäihmisten turvallisen asumisen 
mahdollisuuksia.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Marko Järvinen, aluepäällikkö, puhelin: 31030160

marko.jarvinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 165

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 
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”Pelastuslain 379/2011 mukaan asuinrakennusten kohdalla vastuut ja 
velvoitteet ovat huoneiston haltijalla. Yksilöiden 
itsemääräämisoikeuden mukaisesti yksityisasuntojen 
paloturvallisuuden tason määrittelee asukas itse lukuun ottamatta 
velvoitetta palovaroittimesta, lisäksi sähköverkkoon kytketyt 
palovaroittimet ovat taloyhtiöiden vastuulla.

Kotihoidon toiminnan osalta voidaan ajatella, että kotihoidolla on 
neuvontavelvollisuus kotihoidon asiakkaiden kotien 
paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden 
paloturvallisuusriskit ja yhteistyössä asiakkaan kanssa poistaa riskit 
mahdollisuuksien mukaan. 

Kotihoidon palvelutarpeen arviointiin kuuluu kodin turvallisuuden riskien 
arviointi. Riskien arviointiin kuuluu muun muassa liikkumisen esteiden 
poistaminen ja asunnon riittävän valaistuksen huomioiminen sekä 
paloturvallisuuden kartoitus. Paloturvallisuutta kartoittaessa 
huomioidaan, että asiakkailla on toimiva palovaroitin ja sitä testataan 
määräajoin. Asiakkaille suositellaan myös sammutuspeitteen 
hankkimista. Asiakkaita kehotetaan olemaan tupakoimatta vuoteessa. 
Kotihoidon asiakkaille voidaan hankkia myös esimerkiksi liesivahti, tai 
liesi voidaan ottaa pois käytöstä. Kotihoidon asiakkaiden 
paloturvallisuus on yhteistyötä asiakkaan itsensä ja hänen omaistensa 
tai läheistensä kanssa. 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 85 vuotta täyttäville ja hyvinvointia 
edistävät ryhmätilaisuudet 75 vuotta täyttäville sisältävät myös tietoa 
paloturvallisuusriskien kartoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen 
kanssa. Kevään 2015 aikana pelastuslaitos on järjestänyt mittavan 
koulutuskokonaisuuden kotihoidon henkilöstölle. Pelastuslaitoksen 
materiaaleja kotien turvallisuudesta on myös kotihoidon henkilökunnan 
käytössä.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden kotien riskien arvioinnilla on myönteisiä 
terveysvaikutuksia, koska paloturvallisuuden parantaminen vähentää 
palovahinkoja ja lisää asiakkaiden paloturvallisuuden tunnetta ja 
vähentää esimerkiksi liikkumisen esteitä."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482
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juha.jolkkonen(a)hel.fi
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§ 823
V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-
etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 46 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta 
kuljetuspalveluasiakkaille voitaisiin palauttaa oikeus maksuttomiin 
matkoihin joukkoliikenteessä siltä osin, kun joukkoliikenteen käyttö on 
heidän liikuntakykynsä huomioiden mahdollista. Lisäksi aloitteessa 
esitetään, että joukkoliikennestrategian mukaisesti joukkoliikenteen 
käyttö saataisiin todelliseksi vaihtoehdoksi myös liikuntarajoitteisille 
matkustajille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kuntalaisten 
liikkuminen turvataan aina ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jonka 
järjestämisestä vastaa Helsingin Seudun Liikennekuntayhtymä (HSL). 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan erityisryhmien osalta julkista 
joukkoliikennettä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat 
joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palvelunterve 
liikkumisessa on niin suuri, ettei sitä pystytä tavanomaisessa 
joukkoliikenteessä järjestämään.

HSL on kehittänyt aktiivisesti viimeisten vuosien aikana seudun 
joukkoliikennettä yhä esteettömämmäksi. Metro on suunniteltu 
liikuntaesteisille sopivaksi ja bussikalusto on jo vuosia ollut 
matalalattiaista. Samoin uudet raitiovaunut ja lähijunat ovat 
matalalattiaisia. HSL on myös edistänyt pysäkkien, asemien ja niiden 
ympäristön esteettömyyden kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntiensa ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi erityisryhmille on alennus- ja 
vapaalippuja, joista HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 16.6.2015 (ks. 
liite 2). 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto on päätöshistoriassa ja HSL:n 
lausunto liitteenä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
2 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 205

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden 
kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty 
vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, 
laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty 
vammaispalveluasetuksessa.      

Vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä todetaan, että kuljetuspalveluja ja 
niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei 
vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia 
joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. 
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan edellä mainittujen 
henkilöiden osalta julkista joukkoliikennettä. 

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja 
sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat aina 
joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve on 
niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisessä ratkaisussa 
tyydyttämään. 

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävässä kuljetustuessa ei vaadita 
yhtä merkittävää liikkumisen haittaa joukkoliikenteen käyttämiselle kuin 
vammaispalvelulaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen saajat 
ovat pääasiassa eläkeiässä olevan vanhuksia, joilla on mahdollisuus 
saada eläkeläisalennus matkakorttiinsa.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan jatkossakin ensisijaisesti julkisella 
liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun 
liikennekuntayhtymä (HSL).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun 
asiakkaille ilmaista HSL-korttia lisää asiakkaiden 
matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas 
käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on toimeentulotuen 
asiakas, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana toimeentulotukea. Muutoin 
tehty päätös ei estä tai vaikeuta asiakkaiden matkustamasta julkisilla 
liikennevälineillä.

Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
kuitenkaan ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
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kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n 
alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten, että kaikissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen 
ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen 
esteettömyyteen."

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Poistetaan kohta 4

Kannattajat: Anna Vuorjoki

2. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon:

"Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

3. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohta 9

"Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten 
vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät 
kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys (vastaehdotus 1)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta 4

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 111 (272)
Kaupunginhallitus

Stj/5
07.09.2015

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

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

2 äänestys (vastaehdotus 2) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon: "Mikäli asiakas 
on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, 
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys (vastaehdotus 3) 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohta 9 "Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen 
vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden 
liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin 
kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien 
uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun 
kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen 
erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen" 
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Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, 
Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, 
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren 
esittämän vastaehdotuksen äänin 8 - 0 (tyhjiä 5).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi
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§ 824
V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi

HEL 2015-001844 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Sosialidemokraattisen 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää 13 valtuutetun 
allekirjoittamassa ryhmäaloitteessa Helsingin kaupungin 
työllisyysohjelman perustamista. Aloitteessa tuodaan esille 
työllisyysohjelman keskeiset kohdat, joista ensimmäisenä on 
työllisyyden hoidon saattaminen kaupungin strategiseen keskiöön. 
Aloitteessa esitetään kaikkiaan kahtatoista toimenpidettä tai 
toimenpidekokonaisuutta, joiden tavoitteena on kaupungin 
työllisyyspolitiikan vahvistaminen ja entistä tehokkaampi työllisyyden 
hoitaminen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22a §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston 
käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen 
käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 
Ryhmäaloite on esitettävä valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan 
kuukauden kuluessa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotus työllisyydenhoidon 
saattamiseksi kaupungin strategian keskiöön on ajankohtainen ja 
kannatettava. Kuten ryhmäaloitteessa todetaan, kuntien vastuut 
pitkäaikaistyöttömyydestä ovat kasvaneet viime vuosien aikana 
merkittävästi. Lakisääteinen vastuu työllisyydenhoidosta on valtiolla, 
mutta kuntien vastuuta on korostettu asettamalla niille aikaisempaa 
laajempi rahoitusvastuu pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. 
Viime vuosien kehityssuuntana on ollut, että valtio siirtää kunnille 
vastuutaan työllisyydenhoidosta, mutta valta ja keskeisimmät välineet 
työllisyydenhoitoon ovat edelleen valtiolla. Kaupunki on riippuvainen 
lähes kaikissa työllistämistoimenpiteissään valtion päätöksenteosta. 
Valtio päättää mm. palkkatukena myönnettävistä rahoista työttömien 
palkkaamiseksi. 

Kun verrataan Suomen tilannetta Tanskaan, niin Tanskan mallissa 
oleellista on nimenomaan se, että vastuun lisäksi myös valta 
työllisyydenhoidosta on Tanskassa siirretty yhdelle taholle. Toisen 
valtion toimintamallien yksittäisiä osia ei kuitenkaan voida suoraan 
soveltaa Helsingin työllisyydenhoitoon. Kyse on kokonaisuudesta, 
jossa eri osien toimivuus on sovitettu yhteen. Valtion ja kunnan välisen 
työnjaon muuttaminen edellyttää valtakunnallisia lainsäädännön 
muutoksia. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että "selvitetään työvoimapalveluiden 
siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle 
työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Voimavarat ja 
työllistämisvastuu yhdistetään, mikä tekee nopean työllistämisen 
kunnille taloudellisesti houkuttelevaksi.” Helsingin kaupungin 
tarkoituksena on aktiivisesti edistää sitä, että selvittely tehtäisiin 
kaupunkiseutujen kokeiluilla, joissa Helsinki olisi mukana.

Nykyisessä valtion ja kunnan suhteessa on tärkeää panostaa valtion 
TE-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kumppanuuteen, jossa 
sovitaan selkeät vastuut, roolit ja tehtävät. 

Vs. kaupunginjohtaja asetti johtajistossa 1.10.2014 työllisyydenhoidon 
työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida kaupungin työllisyydenhoidon 
vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja taloudellista 
tarkoituksenmukaisuutta sekä antaa näitä koskevia ehdotuksia. 
Työryhmän tehtävänä oli antaa myös ehdotuksensa työllisyydenhoidon 
kokonaisuuden tarkoituksenmukaisesta organisoitumisesta. 
Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 17.6.2015 kehottaa 
kaupunginkansliaa valmistelemaan työllisyydenhoidon uudistamista 
em. työryhmän esityksen pohjalta. Samalla kaupunginjohtaja päätti 
asettaa työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakkaan kasvun vuoksi 
työmarkkinatukityöryhmän, jonka  tehtävänä on seurata 
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työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä ja 
työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä tehdä ehdotuksia 
lisätoimenpiteiksi työllistymisen parantamiseksi ja kuntaosuuden 
kasvun pysäyttämiseksi. 

Työllisyydenhoidon työryhmä havaitsi työskentelynsä aikana, että 
kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuus on nykyisellään 
sirpaloitunut, mistä aiheutuu haittaa sekä asiakasprosessien 
jatkuvuudelle että kaupungin kyvylle sopia yhteistyöstä 
kumppaneidensa kanssa. Yksittäisinä toimenpiteinä kaupunki tuottaa 
toimivia ja tarkoituksenmukaisia palveluja, mutta suurin haaste on se, 
että ne eivät muodosta selkeää kokonaisuutta. Tämän vuoksi on 
keskeistä luoda kaupungin työllisyydenhoidosta yhtenäisesti johdettu ja 
yhtenäiset tavoitteet omaava palvelukokonaisuus. 
Palvelukokonaisuudella tulee olla käytössään yhtenäiset työvälineet, 
kuten tietojärjestelmät, seuranta- ja palautejärjestelmät sekä 
palvelutarpeen arvioinnin välineet. 

Työllisyydenhoidon palveluilla on aina tavoiteltava siirtymiä kohti 
avoimia työmarkkinoita. Työllisyydenhoidon resurssit on organisoitava 
uudelleen näiden tavoitteiden mukaisesti.  Kehittämällä 
työllisyydenhoitoa yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi voidaan 
samalla varmistaa kaikkien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden 
ulottuville samat palvelut, esimerkiksi yritysyhteistyö Duurin asiakkaille. 
Työllisyydenhoidon kokonaisuuden saaminen yhtenäisemmäksi 
kokonaisuudeksi on myös edellytys sille, että kaupunki pystyy olemaan 
johdonmukainen ja vahva neuvotteluosapuoli valtion kanssa 
työllisyydenhoidon asioissa.

Ryhmäaloitteen mukaisesti työllisyydenhoito on saatettava kaupungin 
strategian keskiöön. Työllisyydenhoidon on näyttävä vahvemmin osana 
kaupunkitasoista strategiaa yhdessä elinkeinoasioiden kanssa. 
Työllisyydenhoidosta on perusteltua laatia valtuustostrategiaan 
pohjautuva työllisyyden toimeenpano-ohjelma, jossa linjataan 
vuosittaisia työllisyyden painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä 
aikaisempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Ohjelma käsitellään 
kaupunginhallituksessa sekä perustettavassa työllisyystoimikunnassa, 
jolloin toimikunnassa olevat kaupungin ulkopuoliset jäsenet sitoutuvat 
yhteisiin tavoitteisiin.

Ryhmäaloitteessa esitettyjen kohtien osalta on Helsingissä edetty 
seuraavasti:

1.

Kaupunginkansliassa on valmistelussa esitys kaupunginhallituksen 
alaisuuteen perustettavaksi työllisyystoimikunnaksi, jossa kaupungin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 116 (272)
Kaupunginhallitus

Sj/1
07.09.2015

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

johdon ja poliittisten puolueiden lisäksi edustettuina olisivat ainakin 
työmarkkinajärjestöt, yrittäjät ja kolmas sektori. Valmistelussa on 
katsottu, että työllisyystoimikunta tulisi nimetä esimerkiksi 
työllisyysasioiden neuvottelukunnaksi, jotta nimi ei ole lähes sama kuin 
jo toimiva työllistämistoimikunta. Työllisyysasioiden neuvottelukunnan 
ja työllistämistoimikunnan rooleja tulee arvioida jatkossa.

2.

Työllisyydenhoidon järjestämistavasta annettiin edellä mainittu 
työllisyydenhoidon työryhmän esitys kesäkuussa. Esityksessä on 
huomioitu sekä kaupungin sisäiset että ulkoiset kumppanuudet. TE-
toimiston kanssa on aloitettu kumppanuusohjelman valmistelu vuonna 
2015.

3.

Kaupunginkanslian yksi päätavoitteista on luoda saumattomuutta eri 
palvelujen välillä sekä kaupungin omien toimijoiden että ulkopuolisten 
toimijoiden välillä. Tämä tavoite näkyy vahvasti myös 
työllisyydenhoidon työryhmän raportissa. Respan valmennuspalvelut 
on pyrkinyt rakentamaan asiakkailleen saumattoman polun työhön ja 
koulutukseen. Tuleva Ohjaamo pyrkii poistamaan hallintojen välisiä 
saumakohtia tuomalla usean hallinnon yhteisen palvelumallin 
asiakkailleen. Maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi on saatu 
Töissä Suomessa -hankkeelle rahoitus, jolla pyritään luomaan 
maahanmuuttajille saumattomia polkuja kielen oppimiseen ja 
työllistymiseen, mm. rakentamalla Suomen ensimmäinen expat-house. 

Eläkeselvittelyä toteutetaan työkykyselvitys-yksikössä. Yksikkö on 
sosiaali- ja terveysviraston sosiaalisen ja taloudellisen tuen alainen ja 
se hoitaa muitakin tehtäviä kuin eläkeselvityksiä. Sen asiakkaina on 
paljon muitakin kuin työttömiä. Yksikön toiminta liittyy vahvasti 
sosiaaliseen kuntoutukseen. Tämän vuoksi yksikköä ei ole perusteltua 
sijoittaa suoraan työvoiman palvelukeskuksen alaiseksi, mutta 
eläkeselvittelyn tulee olla jatkossakin vahvasti osa Duurin 
palveluvalikoimaa.

4.

Osaamisen ja ammattitaidon parantamisella ja päivittämisellä on yhä 
kasvava merkitys työttömien mahdollisuuksille työllistyä. Ammattitaidon 
lisäämiseksi ja päivittämiseksi kaupungin työllisyyden hoidon toimijat 
järjestävät  osaamiskorttikoulutuksia ja kehittävät osatutkintoja sekä 
opinnollistamista. Opinnollistamisella osoitetaan työvaltaisessa 
oppimisympäristössä hankittu osaaminen, joka voidaan myöhemmin 
tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja. 
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Opetusvirasto tarjoaa työllistymisen edistämiseksi erilaisia vaihtoehtoja 
osaamisen kartuttamiseen ja toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. 
Yhteistyössä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon (ml. Respa) kanssa 
toteutetaan työkokeilujen ja palkkatukitöiden opinnollistamista. 

Helsingin kaupunki 200 vuotta –juhlarahalla toimeenpantu avoin 
ammattiopisto edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella oleville nuorille väylän ammatilliseen 
koulutukseen. Avoimessa ammattiopistossa on mahdollista suorittaa 
tutkinnon osia, tutustua eri ammattialoihin ja saattaa peruskouluopinnot 
loppuun. Lisäksi stadin ammattiopistossa monipuolistetaan opintoja. 
Tavoitteena on tarjota yhä useampia reittejä työelämän osaamisen 
lisäämiseksi.

Stadin aikuisopiston nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) on 
suunnattu pelkän peruskoulun varaan jääneille 20–29-vuotiaille 
nuorille. Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa käynnistetään opinnot, 
totutellaan opiskelurytmiin, kiinnitetään huomiota elämänhallintaan, 
opiskellaan työllistymistä edistäviä lupakortteja sekä hankitaan 
työelämätaitoja. Ammattitreenijakson jälkeen siirrytään alakohtaisiin 
opintoihin.

Sosiaali- ja terveysviraston työllistymisen tuessa opinnollistetaan 
kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan 
työtehtävät avataan ja selvitetään, mihin ammatilliseen perustutkintoon 
tai tutkinnon osaan ne sopivat. Tällä hetkellä työllistymisen tuessa on 
mahdollista saavuttaa osaamista 19 tutkinnon osassa.

5.

Palvelutarpeen arviointi on tärkeä osa toimivaa työllisyydenhoidon 
kokonaisuutta. Nykyisellään palvelutarpeen arviointiin on käytössä 
useita tapoja. Laissa työllistymistä edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta on määritelty, miten työttömien asiakkaiden 
palvelutarve määritellään kartoitusjakson aikana. Helsingin TYP-
verkosto suunnittelee ja kehittää toimintaansa lain edellyttämällä 
tavalla. TYP-verkostossa asiakkaat osallistuvat terveystarkastukseen, 
jonka yhteydessä määritellään työkykyindeksi. 

Työllisyydenhoidon työryhmän työssä on huomioitu palvelutarpeen 
arvioinnin tärkeä merkitys. Työllisyydenhoidon kokonaisuudelle tulisi 
luoda yhteinen palvelutarpeen arvioinnin malli. Helsingin ei ole 
tarkoituksenmukaista rakentaa mallia yksin, vaan työssä on otettava 
huomioon myös valtakunnalliset toimintakyvyn ja työkyvyn arvioinnin 
kehittämishankkeet. Helsingin työllisyydenhoidon kuntakokeilu on jo 
mukana Kuntaliiton toimintakykymittaristohankkeessa.
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6.

Duurin yritysyhteistyö on sovittu työnjaollisesti valtion TE –toimiston 
vastuulle. Helsingin TYP-verkosto on uusimassa toimintamalliaan. 
Uudessa asiakasprosessissa painottuu työllistymisen edistämisen 
palvelupolku, jossa yhtenä toimintana on työnantajayhteistyö. 

Kaupungin työllisyydenhoidon kokonaisuudessa yritysyhteistyötä 
toteutetaan nykyisellään pääasiassa kaupunginkanslia elinkeino-
osastolla. Uudistamalla kaupungin työllisyydenhoito yhdeksi 
kokonaisuudeksi voidaan paremmin taata kaupungissa toteutettava 
yritysyhteistyö kaikille työllisyydenhoidon toimijoille. Kaupungin omien 
yrityskoordinaattoreiden määrää on lisätty ja heidän työnsä ohjataan 
myös Duurin asiakkaiden käyttöön.

7.

Kaupungin työllisyydenhoito on järjestänyt yritysyhteistyötä erilaisin 
yhteisin hankkein, joissa kumppaneina on ollut rekrytoivia yrityksiä. 
Esimerkiksi Forumin kauppakeskuksen kanssa on sovittu yhteistyöstä, 
jossa Forumin yrittäjät tarjosivat kevään aikana työttömille nuorille 
työkokeilupaikan kahdeksi kuukaudeksi. Kaupungin Respa-hanke on 
avustanut Forumin yrityksiä rekrytoinnissa ja käytännön asioiden 
hoitamisessa TE-toimiston kanssa. Kaupunki tarjoaa nuorille osana 
työkokeilua asiakaspalvelukoulutusta, puhejudo-kurssin, 
elintarvikkeiden kanssa työskenteleville mahdollisuuden suorittaa 
hygieniapassi ja suomen kielen opiskelumahdollisuuden työn ohella. 
Lisäksi Respan uravalmentajat tukevat nuoria työkokeilun aikana 
henkilökohtaisella neuvonnalla, jotta nuori voi työstää samalla myös 
omia jatkosuunnitelmiaan. 

Kuntakokeiluun ja Respaan on palkattu yrityskoordinaattorit, joiden 
tehtävänä on järjestää yritysyhteistyötä. Myös Ohjaamo-hankkeeseen 
on rekrytoitu yrityskoordinaattorit. Tavoitteena on yritysyhteistyön 
toteuttaminen hyviksi havaituilla yhteistyömalleilla ja uusien mallien 
luominen. Tarkemmat työtavat yritysyhteistyölle ja kohtaannon 
edistämiseksi voivat sisältää jatkossa myös työtori –tyyppisiä 
tapahtumia.

8.

Helsingissä tarjotaan työttömille työllistymismahdollisuuksia omissa 
virastoissa ja liikelaitoksissa. Palkkatuetun työn lisäksi työttömillä on 
mahdollisuus päästä kaupungille työkokeiluun tai kuntouttavaan 
työtoimintaan. Ns. avustavia työtehtäviä järjestetään erityisesti sosiaali- 
ja terveysviraston työllistymisen tuessa. Työllistymisen tuki järjestää 
kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä esimerkiksi Staran ja kotihoidon 
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kanssa. Lisäksi on tarjolla yksittäispaikkoja mm. kirjastoissa, 
seurakunnissa, järjestöissä, päiväkodoissa ja asukastaloissa. 
Työtehtävät ovat avustavia työtehtäviä, kuten vanhusten kanssa 
seurustelua, saattoja, pieniä remontteja, roskien keräämistä, 
ympäristön parannusta, ruohonleikkuuta jne. Palkkatukityössä 
kaupungilla aloittaa vuosittain noin 1 300 henkilöä.

Jotta työllisyydenhoidon palvelut edistäisivät työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille mahdollisimman tehokkaasti, on työpaikkoja, 
työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa tarkoituksenmukaista 
tarjota monipuolisesti eri toimialoilta, eikä rajoittua tiettyyn toimialaan tai 
avustaviin tehtäviin. Työllistämispalvelun tulee tuottaa sen hetkisen 
työpaikan lisäksi aina lisäarvoa jatkotyöllistymisen kannalta. Avustavat 
työtehtävät eivät välttämättä tarjoa yksistään riittävää lisäarvoa 
jatkotyöllistymisen kannalta. Tämän vuoksi niiden painopistettä 
palveluissa ei ole tarkoituksenmukaista kasvattaa suhteessa muuhun 
työllisyydenhoidon palvelutarjontaan.

9.

Työllisyydenhoidon eri toimintayksiköt keräävät asiakaspalautteita eri 
keinoin. Käytössä on mm. asiakasraateja ja asiakaskyselyjä. 
Kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä kaikilta asiakkailta kerätään 
palautetta. Asiakasraateja on käytetty toiminnan kehittämisessä. Mm. 
työvoiman palvelukeskuksessa toteutettiin viime vuonna asiakaskysely, 
jonka tuloksia on hyödynnetty uuden toiminnan suunnittelussa. 
Respassa on työskennellyt nuorten vertaisohjaaja. Yhtenäistä 
asiakaspalautteen keräämisen mallia ei työllisyydenhoidolla kuitenkaan 
ole. Olisi tarkoituksenmukaista luoda yhteinen järjestelmä palvelemaan 
koko työllisyydenhoitoa. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että osa 
kysymyksistä olisi samoja pääkaupunkiseudulla tai kuuden suurimman 
kaupungin palveluissa, jotta saataisiin hyvä vertailtavuus. 
Työllisyydenhoidon kokonaisuudistuksessa tulee huomioida myös 
yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen.

10.

Kesätyöseteli on kokeilu, jossa Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa 
työnantajalle, joka palkkaa 9-luokkalaisen nuoren kesäksi töihin 
kesäsetelillä 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Elinkeino-osasto ja 
nuorisoasiainkeskus kattavat kulut 340 000 euroon saakka siten, että 
nuorisoasiainkeskus kattaa 11,8 prosenttia ja kaupunginkanslian 
elinkeino-osasto 88,2 prosenttia toteutumasta. Kesäseteli on 
kaksivuotinen kokeilu, jonka jatkoa arvioidaan tulosten ja 
kustannustehokkuuden perusteella. Rahoitus arvioidaan osana 
kokeilun kokonaisarviointia.
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11.

Pääkaupunkiseudullinen THL:n koordinoima Hankinnoista duunia 
(HANDU) – ESR -hanke käynnistyy toukokuussa 2015. Helsingin 
osahanke tukee työllistämisehdon prosessimaista käyttöönottoa 
hankintatoiminnassa. Hankkeessa selvitetään työllistämisehdon 
juridiset edellytykset ja käytännön toimivuus. Osahankkeessa 
mallinnetaan työllistämisehdon soveltamiskriteerejä 
kilpailutusnäkökulmasta, toisin sanoen esim. sitä, millaisissa 
hankintojen kilpailutuksissa (hankinnan luonne) on 
tarkoituksenmukaista asettaa euromääräinen raja, jonka ylittyessä 
voittaja velvoitetaan työllistämään tietty määrä pitkäaikaistyöttömiä. 
Helsingin osa-hanke toteutetaan hankintakeskuksen ja 
kaupunginkanslian yhteistyönä. Pilotin tavoitteena on kymmenen 
työttömän helsinkiläisen työllistäminen työllistämisehtoa ja/tai 
sosiaalisia kriteerejä soveltamalla.

12.

Mikäli kuntakokeilua jatketaan, Helsingin kannattaa olla siinä mukana 
sillä edellytyksellä, että kuntakokeilun jatkossa on aidosti mahdollisuus 
kokeilla uusia toimintamalleja erityisesti valtion ja kunnan välisen 
työnjaon suhteen. Helsingin tulee aktiivisesti edistää sitä, että 
hallitusohjelman mukainen selvittely kokonaisvastuun (resursseineen) 
siirrosta valtiolta kunnille tehdään kaupunkiseutujen kokeiluilla, jossa 
Helsinki on mukana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 SDP:n ryhmäaloite Kvsto 11.2.2015 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 825
V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen 
muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 35 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että taidehankkeissa sovellettua prosenttirahaperiaatetta 
käytetään keskustakirjastohankkeen yhteydessä taitelija Touko 
Laaksosen elämäntyön muistamiseen. Aloitteessa todetaan, että 
Laaksonen on eräs kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista 
kuvataiteilijoista. Häneltä ovat ottaneet vaikutteita monet 
kansainvälisesti tunnetut taiteilijat, ja hänen tuotantoaan on ollut esillä 
huomattavissa taidemuseoissa. Aloitteessa mainitaan taiteellisten 
ansioiden ja huomionosoitusten lisäksi Laaksoselle jatkosodan aikana 
myönnetty vapaudenristi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginhallitus toteaa, että Touko Laaksosen arvo taitelijana on 
kaupungilla tunnustettu. Kuten taidemuseon lausunnosta ilmenee, 
taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 Tom of Finland -näyttelyn Kluuvin 
gallerian tiloissa. Kaupunki ei kuitenkaan ole kustantanut 
henkilömuistomerkkejä. Tätä linjausta on noudatettu niin taidemuseon 
määrärahoilla toteutetuissa kuin prosenttirahallakin rahoitetuissa 
hankkeissa. Touko Laaksoselle omistetun julkisen taideteoksen 
toteuttaminen edellyttäisi näin ollen, että sen rahoituksesta vastaisi 
ulkopuolinen lahjoittaja. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös 
vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja 
ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu 
yhdistys tai säätiö. 

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella 
toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja 
muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia 
valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. 
Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat 
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olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja 
päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen 
yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen 
elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista 
mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai 
pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen 
ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti 
merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin 
gallerian tiloissa. 

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna 
henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, 
jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä 
lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten 
perustettu yhdistys tai säätiö. 

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla 
tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että 
taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä 
rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden 
kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke 
prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston 
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prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi 
ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
sekä Kiinteistövirasto.

Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa 
aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston 
prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle. 

Esittelijä
Maija Tanninen-Mattila
taidemuseon johtaja

Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi
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§ 826
V 23.9.2015, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja 
graffitien lisäämisestä Baanalle

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 28 muuta valtuutettua ehdottavat 
aloitteessaan, että Baanalle tilataan lisää graffiti-/katutaidetta, 
tarvittaessa vaikka koko Baanan pituudelta, tai että osasta Baanaa 
tehdään julkinen kaikille avoin graffitiseinä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, taidemuseon johtokunnan ja 
nuorisolautakunnan lausuntoihin, joissa suhtaudutaan myönteisesti 
katutaiteen kehittämiseen. Samalla lausunnoissa todetaan, että 
hankkeiden eteenpäin vieminen edellyttää virastoilta yhteistyötä. 
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Katutaiteen ja graffitimaalauspaikkojen sijoittamisessa on otettava 
huomioon mm. ympäristö ja liikenneturvallisuus.  

Lausuntojen perusteella Baana ei kaikilta osiltaan sovellu graffiteille. 
Tältä osin lausunnoissa viitataan ratakuilun graniittisiin reunamuureihin 
ja avokallioihin. Avointa graffitiseinää ei voida myöskään sijoittaa 
pyöräliikenteen läheisyyteen. Baanalta löytyy kuitenkin myös 
katutaiteelle soveltuvia paikkoja. Nuorisolautakunnan lausunnosta 
ilmeneekin, että nuorisoasiainkeskus suunnitteli Baanalle graffiti- ja 
katutaidehankkeita kesäksi 2015, mutta nämä hankkeet eivät 
toteutuneet. Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan 
nuorisoasiainkeskus on nyt työstämässä Baanan maalausprojektia 
kesäksi 2016. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä alueen 
taidemuseoiden kanssa. 

Kaupunginhallitus toteaa, annettuihin lausuntoihin viitaten, että 
katutaide- ja graffitihankkeita on kaupungin sisällä suunniteltava 
yhteistyössä eri virastojen kanssa. Graffiti- ja katutaiteen hankkeiden 
käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään 
hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedonkulku virastojen 
välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taitelijoiden 
kanssa tehdään yhteistyötä,  ja miten alueiden asukkaat ja muut 
kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. 
Kaupunginhallituksen mielestä vetovastuu näistä hankkeista ja 
tapahtumista kuuluu luontevasti nuorisoasiainkeskukselle, tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vastaavasti 
nuorisoasiainkeskus on luonteva taho käynnistämään pelisääntöjen 
valmistelun.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Yleisten töiden lautakunta 02.06.2015 § 267

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Taidehankkeiden koordinointi kuuluu Helsingin kaupungin 
taidemuseolle, joka vastaa julkisten tilojen taidehankinnoista ja niiden 
liittämisestä osaksi taidemuseon kokoelmaa.

Seinämaalaukset ja graffitit mielletään perinteisesti olevan katutaidetta. 
Siihen kuuluvaksi luetaan myös veistos-, installaatio- ja pop up taidetta.

Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten. 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa. Graffiteille olisi parasta varata 
paikka muualta, jossa olisi enemmän tilaa, kaupunkikuva sallisi 
joustavammin maalausten voimakkaan ilmeen ja taidelajille ominaisen 
jatkuvan muutoksen. Mahdollisen graffitiseinän tulee myös soveltua 
muiden taidehankkeiden sisältöön ja ilmeeseen. Myös kaikkien 
muidenkin uusien Baanan taidehankkeiden tulee sopia paikan 
kaupunkikuvaan.

Yleisten töiden lautakunta on esittänyt, että rakennusvirasto, 
nuorisoasiankeskus, kulttuurikeskus ja taidemuseo kartoittaisivat ensin 
yhdessä Helsingin sopivimmat katutaidepaikat. Tämä rohkaisisi 
kehittämään katutaidetta osana yhteistyö- ja toimintamalleja sekä 
rikastuttaisi kaupunkikulttuuria.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta 
edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos 1: 
Neljännen kappaleen ensimmäinen lause korvataan lauseella: 
"Rakennusvirasto on vuokrannut taiteilija Viva Granlundille Baanan 
varrelta paikkoja vuoden 2018 loppuun asti taideteoksia varten."

Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: "Yleisten töiden 
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lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanalla olevat 
luonnonkivipintaiset osat tai avokalliot eivät sovellu graffiteille ja 
graffiteille on myös Baanalla vähän tilaa.

Kannattajat: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutos 2: 
Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: Yleisten töiden 
lautakunta katsoo, että Baanalla olevat luonnonkivipintaiset osat tai 
avokalliot eivät sovellu graffiteille ja graffiteille on myös Baanalla vähän 
tilaa.
EI-ehdotus: Neljännen kappaleen toinen lause korvataan lauseella: 
Yleisten töiden lautakunta katsoo, että Baanan luonnonkivipintaiset 
osat tai avokalliot ovat haasteellisia graffititaideteoksille. Baanalla 
taideteosten toteuttaminen tulee valmistella huolella rajoitetun tilan 
vuoksi.

Jaa-äänet: 5
Maria Landén, Jarmo Nieminen, Eija Paananen, Dennis Pasterstein, 
Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 3
Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mariam Rguibi

26.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 165

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Baanan rakentamisen yhteydessä merkittävän osan kustannuksista 
muodosti ympäristön elävöittäminen. Graffitiseinä oli suunnittelun 
alkuvaiheissa myönteiseksi koettu ympäristöelementti. 
Suunntteluprosessin aikana järjestettiin kaksi opiskelijakilpailua 
Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu) kanssa. Opiskelijat saivat vapaasti 
suunnitella taidetta Baanalle. Palkitut työt esittivät mm. taidevalaistusta 
alikulkuihin ja puuistutuksia Pohjoisen Rautatiekadun ja Baanan 
välialueelle. Voittajatöitä ei sellaisenaan toteutettu. Sen sijaan 
kaupungin taidemuseo tilasi graffititaideteoksen Baanan länsipäähän 
Janne Siltaselta. 

Katutaiteen ja graffitien sijainti tulee tarkastella ympäristön ja 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tilattua pysyvää katutaidetta 
voidaan sijoittaa myös pyöräliikenteen käyttämälle puolelle, koska itse 
maalaustapahtuma on kertaluonteinen. Sen sijaan avointa 
graffitiseinää ei voida sijoittaa pyöräliikenteen läheisyyteen, koska se 
aiheuttaisi konflikteja pyöräilijöiden ja maalareiden kesken. Graffitin 
maalaus on luonteeltaan maalaamista ja teoksen väliarviointia vuoron 
perään, joka vaatii tilaa. Taiteilija ja pyöräilijä eivät pysty arvioimaan 
toistensa liikkumista ja siksi mahdollinen avoin graffitiseinä tulee sijaita 
mahdollisimman etäällä pyörätiestä.

Ratakuilun graniittiset reunamuurit ovat sellaisenaan 
kaupunkikuvallinen ja taiteellinen arvokohde, joita kannattaa varjella. 
Näiden hallitsematon maalailu vaikuttaisi kielteisesti Baanan jalankulku 
ja pyöräily-ympäristöön. 

Katutaide kuuluu kaupungin monimuotoisuuteen ja piristää katukuvaa 
merkittävästi. Taiteen tekeminen tai katsominen ei saa aiheuttaa 
kuitenkaan turvallisuusriskiä tai sujuvuushaittaa muille Baanan 
käyttäjille. Katutaiteen ja graffitien tulee myös sopia ympäristöön eikä 
taiteen harjoittaminen saa aiheuttaa melu- tai muuta haittaa ympäristön 
asukkaille. Katutaiteelle sopivia paikkoja löytyy aikaisempien 
kilpailujenkin perusteella Baanan varrelta. Tämä edellyttää 
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yksityiskohtaista suunnittelua, jossa rakennusviraston ja taidemuseon 
rooli korostuu. Miellyttävä ympäristö houkuttelee kulkijoita Baanalle, 
jolloin sosiaalinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranevat 
entisessä ratakuilussa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi
Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi
Ilpo Forssén, projektipäällikkö, puhelin: 310 37199

ilpo.forssen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 36

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Vesa Korkkulan ja 
muiden allekirjoittamasta 
valtuustoaloitteesta: Baanalle lisää katutaidetta ja graffitia. 

Aloitteessa todetaan, että: ”Vuonna 2012 avattu Baana on entiseen 
ratakuiluun rakennettu 1,3 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä, 
joka kulkee Kiasmalta Ruoholahteen. Väylällä on omat kaistat 
polkupyörille ja jalankulkijoille. Sen varrelle on istutettu lähes 180 
puuta, 4000 pensasta, köynnöksiä ja perennoja. Pyörä- ja kävelyteitä 
reunustavat kalliot ja kivimuurit.

Baanan Marian sairaalan kohdalla olevia kivimuureja ja kallioita 
elähdyttää taiteilija Janne Siltasen katutaideteos Love Helsinki. 
Helsingillä on pitkä kokemus tilaustyönä tehdyistä graffiteista. Kuuluisin 
niistä on vuonna 1991 Kulosaaren melumuuriin maalattu 
teoskokonaisuus, joka Stop Töhryille projektin yhteydessä maalattiin 
umpeen. 

Me tämän aloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Baanalle tilataan 
lisää (tarvittaessa vaikka koko pituudelta) graffiti-/katutaidetta tai osasta 
baanaa tehdään julkinen kaikille avoin graffitiseinä.”

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen teoksista 
Baanalle. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
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hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus tällä 
hetkellä on kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. Taidemuseo näkee, 
että katutaiteessa tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, 
Kulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan 
tuloksen katutaiteen tuottamisessa Helsingin katukuvaan.  

Taidemuseo toteaa, että Baana olisi sopiva kohde taideteoksille. 
Baanan varrella sijaitsee useampi keskustan taidemuseoista: Kiasma, 
tuleva Amos Andersonin taidemuseo sen lähettyvillä sekä 
Tennispalatsissa Helsingin taidemuseo sen varressa. Janne Siltasen 
Love Helsinki-teos on toteutettu taidemuseon hankkeena 
prosenttiperiaatteella. Taidemuseolla on ollut muitakin suunnitelmia 
taideteosten toteuttamiseksi Baanalle, mutta näitä ei ole vielä 
käynnistetty. Taidemuseo toteaa, että mahdollisuudet toteuttaa 
katutaidetta Baanalle olisi hyvä nyt tutkia. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 55

HEL 2015-003177 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on pystyttänyt eri puolille 
kaupunkia kaikille avoimia luvallisia maalauspaikkoja. Näiden lisäksi on 
toteutettu tapahtumia ja projektimaisia kohteita kuten työmaa-aitoja. 
Edistyneemmät maalarit, joista osa on ammattitaiteilijoita, ovat 
toivoneet mahdollisuutta toteuttaa myös kestoltaan pitkäaikaisempia 
projekteja. Näitä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi sillanalusiin ja 
alikulkutunneleihin. Pysyvämmät rakenteet avataan pilottimaisesti 
kohteisiin, joissa kaivataan katutaiteen piristävää otetta. Pysyvien 
rakenteiden osalta nuorisoasiainkeskus voi neuvotella luvat 
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rakennusvirastolta ja jakaa ne eteenpäin maalariryhmille.  Tavoitteena 
on, että alueilla olisi julkisen taiteen tekemistä varten sekä kaikille 
avoimia maalauspaikkoja että projektiluontoisesti maalariryhmille 
annettavia pitempiaikaisia kiinteitä maalauspaikkoja. Lisäksi tarvetta on 
tapahtumien ja kaupunkilaisten tarpeen mukaan liikuteltaville 
maalauspinnoille. Nämä voisivat olla katutaidevaunun rinnalla 
esimerkiksi merikontteja. 

Nuorisoasiainkeskus hakee rakennusvalvontavirastolta lupaa Baanan 
kivimuurien saamiseksi laillisiksi maalauspaikoiksi jo kesällä 2015. 
Kesän 2015 katutaide- ja graffitihanke toteutetaan yhdessä taidemuseo 
Kiasman sekä helsinkiläisten katutaidemaalareitten kanssa. 
Tarkoituksena on järjestää yhteinen maalaustapahtuma Baanalla 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mikäli Baana saadaan jatkuvaan 
katutaidekäyttöön, on alustavasti suunniteltu, että maalaustapahtumia, 
jolloin maalaukset uusitaan, järjestettäisiin noin kaksi kertaa vuodessa.

Myös Kulosaaren melumuurin uudelleen maalaamisen suunnitelmia on 
valmisteltu pitkälle ja lupaa haettaneen rakennusvalvontavirastolta 
kuluvan kevään aikana. Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja 
graffititapahtumia ja laillisia maalauspaikkoja koordinoi Nuorten 
toimintakeskus Hapessa sijaitseva katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, mediatuottaja, puhelin: 310 71609

antti.j.salminen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 133 (272)
Kaupunginhallitus

Sj/4
07.09.2015

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

§ 827
V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren 
liikuntapuiston jalkapallokentästä 

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Roihuvuoren liikuntapuiston viereiselle niitylle 
rajattaisiin junioritarpeisiin mitoitettu harrastusjalkapallokenttä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Liikuntalautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa 
todennut, että aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa 
puistoaluetta, joka on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta 
merkittävä osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon ja Laajasalon 
viheralueverkostoa.
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Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelman, jonka mukaan nurmialueet pidetään avoimina 
peli- ja oleskelunurmina. Alueella saa vapaasti ja omatoimisesti 
harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia, ja niityllä pelataan myös 
jalkapalloa jo nykyisellään. Kaupunginhallitus katsoo, ettei aluetta ole 
syytä rajata vain jalkapallon käyttöön vaan sen toivotaan pysyvän 
kaikkien kuntalaisten vapaassa ja monipuolisessa käytössä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 111

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon Tuomas Rantasen ym. valtuutetun 
valtuustoaloitteesta Roihuvuorenkentän yhteyteen tehtävästä junioreille 
suunnattavasta harrastusjalkapallokentästä: 

Aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta. 
Puistoalue on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta hyvin merkittävä 
osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon, ja Laajasalon 
viheralueverkostoa. 

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelman. Alue, jota ehdotetaan jalkapallon käyttöön, on 
osa puistoaluetta joka rajautuu Porolahteen. Suunnitelman mukaan 
nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina. 

Aluetta ei ole syytä rajata aidalla. Alueen toivotaan pysyvän kaikkien 
kuntalaisten vapaassa käytössä, jotta alueella saa omatoimisesti 
vapaasti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia. Puistossa 
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pelataan usein mm. jalkapalloa, erilaiset ryhmät tapaavat puistossa, 
sopivat joukkueet ja ryhtyvät pelaamaan.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Jyrki Inkinen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 828
V 23.9.2015, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen 
edistämisestä Helsingissä

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 32 muuta valtuutettua ovat esittäneet, että 
Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla 
katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä 
katutaiteilijoiden kanssa suunnitella katutaideteoksia. Mahdollisina 
rahoituslähteinä aloitteessa viitataan Lähiörahastoon ja toisaalta 
prosenttirahaperiaatteeseen.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan 
kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteen johdosta annetuissa yleisten töiden lautakunnan ja 
nuorisolautakunnan sekä taidemuseon johtokunnan lausunnossa 
suhtaudutaan katutaiteen edistämiseen myönteisesti. Lausunnoissa on 
hahmoteltu erilaisia tapoja löytää katutaiteelle sopivia tiloja, samoin 
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kuin tapoja edistää näitä hankkeita. Kaikissa lausunnoissa korostetaan 
virastojen välisen yhteistyön tärkeyttä. Yhteistyö onkin entisestään 
tiivistynyt. 

Kaupunginhallitus toteaa, että graffiti- ja katutaiteen hankkeiden 
käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään 
hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedon kulku virastojen 
välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taiteilijoiden 
kanssa tehdään yhteistyötä ja miten alueiden asukkaat ja muuta 
kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. 
Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoasiainkeskukselle kuuluu 
luontevasti vetovastuu katutaide- ja graffitihankkeissa, tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vastaavasti 
nuorisoasiainkeskus on luonteva taho käynnistämään pelisääntöjen 
valmistelun. 

Lausunnoissa suhtaudutaan myönteisesti myös katutaiteen 
pilottialueen valitsemiseen. Tällainen pilottihanke voi toimia pohjana 
myös pelisääntöjen valmistelulle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 241

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa valtuustoaloitteen katutaiteen 
edistämisestä olevan kannatettava. Rakennusvirasto hallinnoi yleisiä 
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alueita eli katuja ja viheralueita ja myöntää sijoituslupia sekä 
väliaikaiselle että pysyvälle katutaiteelle. 

Sopivimmat paikat katutaiteelle yleisillä alueilla voidaan kartoittaa 
yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja 
taidemuseon kanssa. Kartoitus on mahdollista toteuttaa kaikille 
avoimena kerro kartalla -kyselynä. Ehdotetuista paikoista sopivimmat 
varataan katutaiteelle. Samassa yhteydessä on mahdollista luoda ja 
kehittää toimintatapaa yhdessä taitelijoiden ja kaupungin kanssa.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue 
tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan 
asukasyhteistyön alueena. Tällainen kaupunginosa voisi sijaita 
esimerkiksi jonkin aluerakentamisprojektin alueella. Pilottihankkeesta 
saatavat kokemukset voisivat jalostua jatkossa myös muita 
vastaavanlaisia osallistavia hankkeita tukeviksi yhteistyö- ja 
toimintamalleiksi. Tämä rohkaisisi niin ideoiden esittäjiä kuin 
viranhaltijoita mahdollistamaan kaupunkikulttuurin rikastumista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 
valtuutettu Petra Malinin aloitteesta koskien katutaidetta 29.5.2015 
mennessä.

Monet kaupunkielämää elävöittävät ehdotukset koskevat useampia 
virastoja. Käsittelyprosessit ovat usein valitettavan monimutkaisia ja 
siksi hitaita. Lisäksi ehdotuksissa vastuita ja velvoitteita ei olla aina 
mietitty etukäteen. Tämä hankaloittaa ehdotusten toteutumisen 
mahdollisuuksia.

Rakennusvirastolla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi huolehtia 
katutaiteen ylläpidosta, kuten puhdistamisesta ja maalauspintojen 
kunnostamisesta. Vastuu katutaideteoksesta tulee olla hankkeeseen 
ryhtyvällä tai teoksen omistajalla. 

Rakennusvirasto pitää hyvänä mallia, jossa sopimuskumppaneina ovat 
kaupunki ja yhdistys tai muu järjestäytynyt taho yksityishenkilön sijaan. 
Tällöin sopimuskäytännöt ovat selkeämmin määriteltävissä molempien 
osapuolten yhteisten näkemysten mukaisina. Malli on käytössä 
esimerkiksi kaupunkiviljelijöillä. Malli helpottaisi sekä katutaiteilijoita 
että lupien käsittelijöitä nopeuttaen käsittelyaikoja ja edesauttaen 
ehdotusten toteutumista.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijän muutos: Poistetaan ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva 
väliotsikko "Tiivistelmä".

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa 
lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunnan mielestä 
Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi 
erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 37

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin ja 
muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta katutaiteen edistämisestä 
Helsingissä.  

Aloitteessa todetaan, että: ”Katutaide eli rakennusten seiniin tai 
esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on 
taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä 
voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä 
kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena 
lisänä kaupunkikuvaan ja joissakin kaupunginosissa katutaiteen 
tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää 
lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla 
on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten 
suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on 
lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen 
erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi 
katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, 
jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa 
suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi 
olla lähiörahasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia 
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taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaatteesta. Asiassa voitaisiin 
tehdä myös yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.” 

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen 
edistämisestä Helsingin kaupungin alueella. Taidemuseo toteaa, että 
uusilla asuinalueilla on mahdollista toteuttaa tilapäisiä katutaideteoksia 
alueiden rakennusaikana. Prosenttiperiaatetta on mahdollisuus käyttää 
myös muunlaisten teosten toteuttamisessa: Taidemuseo on tuottanut 
prosenttiperiaatehankkeena Janne Siltasen kaupunkitaideteoksen 
”Love Helsinki” Baanalle. Baana onkin yksi mahdollinen paikka 
katutaiteelle, mutta myös muita vaihtoehtoisia paikkoja tulisi selvittää.

Taidemuseo toteaa, että olisi hyvä tutkia mahdollisuudet edistää 
katutaiteen tekemistä, esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen 
Helsingistä. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin 
hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus 
ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus katutaiteen 
alalta on tällä hetkellä kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. 
Taidemuseo näkee, että katutaiteen tuottamisessa Helsingin 
katukuvaan tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, Kulttuurikeskuksen 
ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan tuloksen. 

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä.  

Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 54

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus on mielellään mukana edistämässä Helsingin 
asuinalueiden viihtyisyyttä katutaiteen keinoin. Tällä hetkellä 
kaupungissa on 12 pysyvää laillista maalausseinää sekä liikuteltava 
katutaidevaunu ja -auto, jotka toimivat maalauspintoina mm. erilaisissa 
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asukastapahtumissa ja monilla festivaaleilla. Nuorisoasiainkeskus käy 
keskustelua maalareitten kanssa, valvoo maalausseinien siisteyttä ja 
koordinoi maalaustapahtumia sekä maalausten dokumentointia. 
Kaupunkilaisten halusta osallistua maalaustapahtumiin kertoo 
liikuteltavien maalauspintojen suosio – lähes koko kesä 2015 on jo 
varattu sekä auton että vaunun osalta. Katutaideseinät ovat olleet 
voimakkaasti esillä myös nuorten Ruuti-järjestelmän ja osallistavan 
budjetoinnin kautta esille nousseissa aloitteissa.

Ajatus katutaiteen pilottialueen valitsemisesta ja siellä toimimisesta 
asukkaita osallistaen on kannatettava ja nuorisoasiainkeskus antaa 
mielellään asiantuntemuksensa mahdollisen hankkeen käyttöön. 
Toivomme, että mahdollista pilottialuetta valittaessa myös alueen 
nuorten ääntä kuunneltaisiin ja valintaa ohjaisivat esim. nuorten 
alueelliset osallistavan budjetoinnin, RuutiBudjetin, hankkeet. 
Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja graffititapahtumia ja laillisia 
maalauspaikkoja koordinoi Nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva 
katutaidetoimisto.

Esittelijä
nuorisotoimenjohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi
Antti Salminen, Mediatuottaja, puhelin: 31071609

antti.j.salminen(a)hel.fi
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§ 829
V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen 
koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Matti Enroth ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
seuraavaa:

Pakilan yläaste sijaitsee Kehä l:n ja Pakilantien kulmauksessa osaksi 
Kehän melumuurin päällä. Vanhin osa koulurakennuksesta on peräisin 
vuodelta 1939 ja sitä on laajennettu moneen kertaan. Lisäksi kouluun 
kuuluu parakkirakennus, jonka käyttöaika loppuu vuonna 2019 eikä 
sille myönnetä jatkoaikaa. Koulussa on nyt 440 oppilasta ja parin 
vuoden kuluessa 50 lisää - alueella on sukupolvenvaihdos meneillään 
ja asuntokantaa tiivistetään. Koulu on yksi Helsingin ahtaimmista.

Koulu kärsii sisäilmaongelmasta, joka johtuu liian pieneksi mitoitetusta 
ilmanvaihtojärjestelmästä. Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tieosuuden 
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Kehä l:n katupölystä, rapistuneista ikkunoista, maaperän radonista ja 
koulun vanhoista teknisistä rakenteista. Kehän melun ja liikennepölyn 
vuoksi luokkia ei voida tuulettaa ikkunoita avaamalla.

Vahanen-yhtiöiden sisäilma- ja kosteustutkimuksen mukaan vuonna 
2011 luokkien ja käytävien ilmamääriä on tarpeen kasvattaa kaksin, 
jopa nelinkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Opettajien ja vanhempien 
palautteen mukaan huono sisäilma aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja 
muita oireita. Koulun terveydenhoitaja on tehnyt Pakilan yläasteesta 
terveydellisten olojen valvontailmoituksen vuoden 2015 alussa 
maakellarin hajusta ja oppilaita vaivaavasta päänsärystä.

Koulun ahtautta lisää parakkirakennuksen käyttämisen loppuminen 
vuonna 2019, jolloin vanhaan koulurakennukseen on sijoitettava lisää 
100 "vanhaa" oppilasta ikäluokan kasvun lisäksi.

Vuosien aikana koulun perusparannushanketta on siirretty eteenpäin 
useaan otteeseen. Vuonna 2013
opetuslautakunta esitti, että perusparannusta kiirehditään ja se 
aloitetaan viimeistään 2018. Talousarviossa vuodelle 2015 hanketta on 
jälleen siirretty eteenpäin eli vuosille 2020-2021 Perusparannukseen on 
varattu 11 miljoonaa euroa.

Edellä selvitetyn perusteella aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki 
ryhtyy toimiin Pakilan yläasteen koulun perusparannuksen 
aloittamiseksi vuonna 2018.

Pakilan yläasteen koulurakennuksen kunnostamiseksi tehdyt toimenpiteet ja 
perusparannushanke

Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan asiasta antamaan lausuntoon ja 
toteaa seuraavaa: 

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 
Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä 
kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime
vuosina. Niiden perusteella on vuosina 2011-2015 tehty ja tehdään 
parhaillaan yhteensä 1,5 milj. eurolla paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä 
olosuhteiden parantamiseksi. Rakennukseen on suunnitteilla myös 
laaja peruskorjaus.

Pakilan yläasteen perusparannukselle on merkitty vuoden 2015 
talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj.
euroa siten, että hankkeen rakentaminen tapahtuisi vuosina 2020 - 
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2021. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 2016 ja 
taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke 
on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa vuoden 2015 
talousarvion mukaisesti. 

Opetuslautakunta on lausunnossaan 
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 esittänyt, että 
Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018-2019.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on 
lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa. Korjaushankkeisiin on 
suunniteltu käytettävän noin 120 - 140 milj. euroa, josta opetustoimen 
korjaushankkeiden osuus on vaihtelee 70-100 milj. euron välillä. 
Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden 
perusteella.

Esittelijä toteaa, että kaikkien korjaushankkeiden mukaan lukien 
Pakilan yläasteen perusparannuksen kiireellisyysjärjestystä arvioidaan 
vuosittain talousarvion yhteydessä. Esittelijä viittaa 
kiinteistölautakunnan lausuntoon, josta hyvin ilmenee 
peruskorjausmäärärahojen rajallisuus. Siksi hankkeet joudutaan 
priorisoimaan kiireellisyyden perusteella, ja jos hankkeiden järjestystä
muutetaan, joudutaan jokin aiemmin kiireellisempänä pidetyistä 
hankkeista vastaavasti siirtämään myöhäisemmäksi. Jos kuitenkin joku 
aikajärjestyksessä varhaisemmaksi ajoitetuista hankkeista eri syistä 
siirtyy myöhemmin toteutettavaksi, Pakilan yläasteen 
perusparannushanke saattaa vastaavasti aientua.

Kohteessa parhaillaan tehtävillä paikallisilla korjauksilla pyritään 
pitämään tilat käyttökelpoisina ennen varsinaisten perusparannuksen 
rakentamistöitä, jotka on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2020–2021.

Esittelijä toteaa vielä, että Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry on 
lähettänyt liitteestä 1 ilmenevää aloitetta vastaavan vetoomuksen ja 
adressin Pakilan yläasteen perusparannuksen kiirehtimiseksi ja 
aloittamiseksi viimeistään vuonna 2018. Yhdistykselle on vastattu 
kirjeellä kiinteistölautakunnan lausunnon perusteella.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
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1 Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan 
yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan 
lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka 
vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 
Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä 
kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime 
vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja 
tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan 
perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että 
vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 
12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. 
euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 
2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa 
talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, 
että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 
2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on 
lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on 
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käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on 
ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen 
perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, 
ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava 
huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen 
perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla 
hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan 
muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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§ 830
V 23.9.2015, Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon 
johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2. valita _______________  Pauli Waroman uudeksi 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon 
johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Teemu Korpijärven (Vihr.) 
taidemuseon johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Teemu Korpijärvi pyytää 19.8.2015 
vapautusta johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota 
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka 
valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain (365/1995) 33 
ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Teemu Korpijärven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taidemuseon johtokunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 831
V 23.9.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Johanna Laisaaren Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Leena Rosenbergille vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
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2. valita ____________ Jouko Malisen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Leena Rosenbergin (SDP) 16.1.2013 (§ 5) 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. Leena Rosenberg pyytää 26.8.2015 eroa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta 
kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä 
vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen 
todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n 
(365/1995) mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Leena Rosenbergin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.06.2015 § 163

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1. myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

11.02.2015 Ehdotuksen mukaan

14.01.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 553

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston 
jäsenen luottamustoimesta ja

2. valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

02.02.2015 Ehdotuksen mukaan

07.01.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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§ 832
V 23.9.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää 

1. myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun 
luottamustoimesta

2. todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Jan Vapaavuori (Kok.) on 2.9.2015 
pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi 
valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kansallisen 
kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Johanna 
Sydänmaa.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos 
varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 7.9.2015 pyytänyt 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kansallisen kokoomuksen 
valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää 
varavaltuutetun 10.11.2015 pidettävässä kokouksessaan. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu-liikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 155 (272)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
07.09.2015

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

§ 833
V 23.9.2015, Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön 
asemakaavan muuttaminen (nro 12285)

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 42. kaupunginosan (Kulosaari) 
korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja puistoalueiden 
asemakaavan muutoksen 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 
piirustuksen nro 12285 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 12.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.6.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 12.5.2015
6 Tilastotiedot
7 Osa päätöshistoriaa, nettiversio
8 Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf:n kirje 4.5.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksessa Kulosaaren korttelitalon tontti rajataan 
vastaamaan uuden korttelitalon tarpeita. Tontin käyttötarkoitus säilyy 
julkisten palvelurakennusten korttelialueena (YL), rakennusoikeus 
(5 000 k-m²) vastaa hankkeen tarpeita. Korttelitalon itä- ja eteläpuolelle, 
pääosin nykyiselle korttelitalon tontille, on osoitettu kaksi uutta 
asuinkerrostalotonttia (AK). Tonteille voi rakentaa yhteensä seitsemän 
III–IV -kerroksista kaupunkivillaa, joitten rakennusoikeus on yhteensä 
6 130 kerrosneliötä (arviolta 150 asukasta). Nykyisen kaavan 
pysäköinti- ja kulkujärjestelyjä muutetaan. Uusi katuyhteys 
asuinkortteleihin ja viereiselle kirkkotontille sijoittuu korttelitalon tontin 
itäpuolelle.

Esittelijän perustelut

Lähtötiedot

Alue sijaitsee Kulosaaren keskustassa kirkon ja ostoskeskuksen 
välissä kävelyetäisyydellä metroasemalta.

Uusi korttelitalo on rakennettu nykyisen asemakaavan perusteella. 
Kaavassa vuodelta 1999 tontti on julkisten lähipalvelurakennusten 
korttelialuetta (YL), ja rakennusoikeus on ilmaistu tonttitehokkuutena 
0,50 (vastaa 10 641 k-m²). Samassa kaavassa on kirkkotontti, josta 
pieni kulma on kaavanmuutosalueella, puistoalue korttelitalosta itään 
sekä Kyösti Kallion tien varressa oleva autopaikkatontti kirkon ja koulun 
autopaikoille. Kaava-alueen luoteisosan puisto on vuoden 1966 
asemakaavassa.
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Kaupunki omistaa kaava-alueen lukuun ottamatta kirkkotontin osaa, 
jonka omistaa Helsingin ev.-lut. seurakuntayhtymä.

Alue rajautuu etelässä Kulosaaren huvila-alueeseen ja kaakossa kirkon 
tonttiin. Lännessä ja pohjoisessa alue rajautuu 1960-luvulla 
rakennettuun, yhtenäiseen kerrostaloalueeseen, jolla talotyyppi on 
pääosin lamellitalo ja kerrosluku kolme–viisi. Korttelitalon tontilta 
äskettäin puretut koulu- ym. rakennukset oli rakennettu osana tätä 
kerrostaloaluetta.

Idässä alue rajoittuu kallioiseen puistoon, lounaisreunassa on pieni 
mäntyjä kasvava avokallioalue. Kaakkoispuolella kirkon tontti ja puisto 
edustavat hoidettua puistoympäristöä. Alueen luoteisreunassa on 
Presidentinpolun jatkeena kävelytie koulun länsipuolitse huvila-alueen 
ja ostoskeskuksen ja metroaseman välillä. Alueen itäosassa 
puistoalueella on kävely- ja ajoyhteys kirkolle.

Kirkon tontti, puiston eteläinen osa ja merkittävä osa huvila-aluetta 
kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (Kulosaaren huvilakaupunki RKY 2009). Kaava-
alueen pieni kulma kuuluu tähän rajaukseen. Kulosaaren huvila-
alueella, myös muualla kuin RKY-alueella, on voimassa 
suojeluasemakaava, siis mm. kaava-alueen eteläpuolisissa 
kortteleissa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on uusien asuntojen 
rakentaminen keskeisellä paikalla Kulosaaressa hyvien palvelujen ja 
liikenneyhteyksien alueella. Suunnittelun lähtökohtana on ollut sovittaa 
uusi rakentaminen saaren kaupunkirakenteeseen ja arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön. 

Asemakaavan muutoksessa on Kulosaaren korttelitalon itä- ja 
eteläpuolelle osoitettu korttelialueet (AK) pääosin neljä-, osin 
kolmikerroksisia asuinpistetaloja, "kaupunkivilloja", varten. Uudet 
asuinkorttelit koostuvat pääosin nykyisestä YL-korttelialueesta ja osin 
puistosta ja pysäköintitontista. Uusi katuyhteys korttelitalonpäiväkodille, 
uusille asunnoille ja kirkolle sijoittuu heti korttelitalon itäpuolelle. 

Ratkaisu perustuu asemakaavan pohjaksi laadittuun 
viitesuunnitelmaan. Uudet asuintalot on sijoitettu ja mitoitettu siten, että 
ne eivät rajaa näkymiä korttelitalon tontille/tontilta, että kirkon 
kellotapulin kaupunkikuvallinen asema säilyy ja että huvila-alueen 
pohjoisreunan rajaus säilyy väljänä. 
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Asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) käsittävät kaksi tonttia, joilla on 
kolmen ja neljän pistetalon rakennusalat. Kaupunkikuvallisista syistä 
rakennukset AK-tonteilla määrätään valkoisiksi ja rapattaviksi. 
Merkittävät avokalliot ja puusto määrätään säilytettäviksi 
mahdollisuuksien mukaan. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu jonkin verran 
nykyiseen puistoon, muuten rakentaminen sijoittuu pääosin nykyiselle 
korttelialueelle. 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella (YL) kaava perustuu 
valmistumassa olevan korttelitalon suunnitelmiin. Kerrosala on vain 
hieman nykyistä hanketta suurempi, rakennuksen enimmäiskorkeus on 
hankkeen mukainen.

Asuntojen autopaikat on sijoitettu asuintonteille. Eteläisen tontin kautta 
on yleisen jalankulun sallittu kulkea esim. kouluun ja kirkkoon. Uusi 
LPA-tontti sijoittuu kirkkotontin kulmalle, ja sille siirretään Kyösti Kallion 
tien tuntumassa nyt olevat kirkkotontin autopaikat. LPA-alueen kautta 
on myös kulkuyhteys kirkkotontille ja kävelymahdollisuus viereiseen 
puistoon.

Werner Wirénin tie on uusi katu koululle, päiväkodille, asuintonteille ja 
kirkolle. Presidentinpolku on muutettu katualueeksi myös korttelitalon 
tontin kohdalla ja Lempi Alangon kallio -puistossa.

Muutosalueen pinta-ala on 2,76 ha. Asuinkerrostalojen korttelialueiden 
rakennusoikeus on yhteensä 6 130 k-m² ja pinta-ala yhteensä 1,05 ha. 
Vastaavat luvut julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella ovat 
5 000 k-m² ja 1,10 ha. Asuintonttien tonttitehokkuudet ovat 0,79 ja 0,48 
ja kaikkien tonttien keskimäärin 0,52. (Tonttitehokkuudet lähimmillä 
viidellä kerrostalotontilla ovat 0,57…1,3, huvila-alueella 0,30 ja 
nykyisen asemakaavan YL-tontilla 0,50.) Uusia asukkaita tulee 
suuruusluokaltaan 150 henkeä. 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen lisää asuntokantaa seudun keskeisissä osissa. 
Kaupunkikuvassa asuintalot pihoineen muodostavat hoidetun 
ympäristön ja tuovat kirkon ja koulun miljööseen tarpeellista 
tasokkuutta.

RKY-alueen arvot on otettu huomioon niin, että uusi rakentaminen on 
pienimittakaavaista ja jättää sille tarpeellisen tilan. Kirkon itsenäinen 
asema säilyy. Kellotapulin asema kaupunkikuvassa muuttuu niin, että 
se ei enää näy Kyösti Kallion tieltä kirkon pysäköintialueen yli, 
puistoalueen yli kylläkin.
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Uudet asukkaat, arviolta 150 henkeä, saavat asunnon palvelujen, 
miljöön ja liikenneyhteyksien kannalta hyvin toimivalta alueelta.

Näkymät naapuritonteilta ja -taloista muuttuvat uusien talojen vuoksi, 
vaikka uudet talot pistetaloina sallivat näkymät toistensa lomasta. 
Puiston pinta-ala supistuu 0,24 ha. 

Kaava-alue liittyy helposti oleviin liikenteen ja yhdyskuntateknisen 
huollon verkkoihin. Presidentinpolun yhteys katuverkossa selkeytyy, 
kun siitä tulee katua koko mitaltaan, ja kulku kirkkotontille helpottuu, 
kun yhteys muuttuu kulkemaan kadulle ja kun velvoiteautopaikat 
siirtyvät aivan tontin nurkalle. Luvaton pysäköinti Lempi Alangon kallio -
puistossa loppuu.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa kadun ja pysäköintialueiden rakentamisesta 310 000 
euroa.

Vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Vireilletulosta on 
ilmoitettu osallisille asemakaavaosaston kirjeellä, jossa mukana oli 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 5.8.2013). Kaava-alueen 
rajaus poikkeaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta niin, että huvila-
alueen tontti osoitteessa Kulosaarentie 32 ei ole kaavamuutoksessa 
mukana, koska mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitetyn 
mielipiteen perusteella pitää huvila-alueen tonttien lähetystökäytöstä 
tehdä laajempi selvitys ennen kaavamuutosta, ja niin, että kaava-
alueeseen on lisätty pieni alue kirkkotontin pohjoiskulmasta (osa uutta 
LPA-korttelialuetta).

Viranomaisyhteistyötä on tehty asianomaisten virastojen, liikelaitosten 
ja kuntayhtymien sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen kanssa. 

Esitetyistä mielipiteistä kaksi oli osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
ja neljä asemakaavan muutosluonnoksesta. Mielipiteitä on esitetty 
myös keskustelutilaisuuksissa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut mielipiteet koskivat mm. 
korttelitaloon sijoitettavien palveluiden riittävyyttä, sitä, että 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ollut liitetty hahmotelmia 
kaavamuutoksen sisällöstä, huvila-alueen kulttuuriympäristön 
huomioonottamista, aikaisempien koulurakennusten aiheuttamaa 
mahdollista maaperän pilaantuneisuutta sekä lähetystökäytössä 
olevien tonttien kaavoitusta. Luonnoksesta esitetyt mielipiteet 
käsittelivät pääosin samoja asioita, erityisesti liian lähelle RKY-aluetta, 
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kirkkoa ja huvila-aluetta rakentamista. Myös kaava-aineiston 
todenperäisyyttä epäiltiin. Kirkolle haluttiin enemmän autopaikkoja.

Vastineiden keskeinen asia on, että uusi rakentaminen on sovitettu 
olemassa olevaan ympäristöön väljästi rakennusten koon, 
rakennustyypin ja etäisyyksien puolesta. Liitteenä olevassa 
vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteistä ja 
viranomaisten kannanotoista sekä niiden vastineet laajemmin.  

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
8.8.–8.9.2014.

Ehdotuksesta on tehty kolme muistutusta. Ehdotuksesta saatiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
opetusviraston, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, 
Helsingin
kaupunginmuseon, Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnot.

Ehdotuksesta on lisäksi pyydetty lausunto 
kiinteistölautakunnalta/kiinteistövirastolta, varhaiskasvatusvirastolta 
sekä Helsingin Energia liikelaitokselta. Näillä ei ole ollut ehdotukseen 
huomautettavaa tai lausuttavaa. Varhaiskasvatusviraston taholta on 
ilmoitettu, että se on osallistunut valmisteluun Kulosaaren korttelitalon 
suunnittelun yhteydessä. 

Muistutukset

Muistutukset koskivat mm. kulttuuriympäristön ja nykyisten 
rakennusten turvallisuuden vaarantamista sillä perusteella, että esitetyt 
rakennukset ovat liian korkeita tai liian lähellä nykyisiä rakennuksia ja 
Kulosaaren kirkon tai huvilayhdyskunnan asema vaarantuu. Yleisten 
alueiden supistamista ei pidetty perusteltuna. Kaavaprosessin 
laillisuutta ja havainneaineiston todenmukaisuutta epäiltiin. Kaavan ei 
nähty täyttävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
Kerroslukumerkinnän ristiriidasta selostuksessa ja kaavakartassa 
huomautettiin.

Muistutukset on otettu huomioon siten, että kerroslukumerkintä on 
korjattu kaavakartassa vastaamaan selostusta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan muistutuksiin kunnan perusteltuna 
kannanottona antamissa vastauksissa todetaan, että kaava vastaa 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin hyvin, ei vaaranna 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Kulosaaren kirkon tai 
huvilayhdyskunnan asemaa ja Helsingin kaupungin strategian 
mukaisesti kaupunki tiivistyy erityisesti kaavan mukaisilla raskaan 
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raideliikenteen aseman seuduilla. Palveluverkkotarpeet tutkitaan 
hankekohtaisesti. Uudet rakennukset on sovitettu rinteeseen, kaava ei 
mahdollista rakentamista yli kerroslukumerkinnän, etäisyys uusiin 
rakennuksiin on selvästi pidempi kuin vanhojen rakennusten välinen ja 
kaavamuutoksen kohteena oleva alue on ennestäänkin ajantasa-
asemakaavassa rakennettua.

Muistutukset on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet 
vuorovaikutusraportissa.

Kirje

Nähtävilläolon jälkeen saapuneessa kirjeessä Kulosaarelaiset ry – 
Brändöborna rf esittää korttelitaloon kuuluvan päiväkodin ja uusien 
kerrostalotonttien liikennejärjestelyihin, tontille osoitetun 
jalankulkuyhteyden hallinnointiin ja hoitoon sekä kerrostalotonttien 
toteuttamiseen ja ympäristön huomioon ottamiseen liittyviä 
huomautuksia.

Esittelijä toteaa, että kaava-aluetta palvelee uusi katuyhteys Werner 
Wirénin tie. Kulosaaren korttelitalon ja ympäristön liikennesuunnitelman 
(kslk 12.5.2015) mukaan kadun kautta hoidetaan korttelitalon huolto, 
saattoliikenne päiväkodille, kulku kirkon pysäköintiin sekä uusille 
asuntotonteille. 

Kadun eteläpäästä lähtee lännen suuntaan tontilla kulkeva jalankulun 
yhteys koulun pihan eteläosaan, sekä Presidentinpolulle. Nykyinen 
raittiyhteys kirkon pihan kautta Kulosaarentielle jatkuu kirkon LPA -
tontin läpi. Kadun kääntöpaikan tuntumassa olevat pysäköintipaikat 
varataan päivisin lyhytaikaiseen pysäköintiin, koska ne palvelevat 
erityisesti päiväkodin saattoliikennettä. Alustavaan 
liikennesuunnitelmaan nähden liikenneturvallisuutta on parannettu 
kadulle rakennettavalla töyssyllä.

Kadun liikennemäärä jää vähäiseksi. Asuntoja tulee vähän, joten 
liikenteen tuottavat lähinnä korttelitaloon tuleva huolto- ja 
saattoliikenne, sekä kirkolle tuleva liikenne.

Uuteen asuinkortteliin sijoittuvan yleisen jalankulun ja tontille ajon 
järjestelyt suunnitellaan yksityiskohtaisemmin rakennuslupavaiheessa. 
Yleiselle jalankululle osoitetun tontin osan rakentamis- ja hoitovastuut 
määritellään tontinluovutusehdoissa ja jalankulkuyhteyttä varten 
muodostettavassa rasitteessa. Tonteille ei ole osoitettu 
läpiajoliikennettä. 

Suunniteltujen rakennusten suhdetta oleviin rakennuksiin on tutkittu 
alueleikkauksissa ja ilmakuvasovituksissa, jotka ovat kaavaselostuksen 
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liitteenä. Uusien rakennusten piha-aluetta on sekä rinteen ylemmällä 
että alemmalla tasolla. Syntyvä tasoero on tarkoitus hoitaa porrastetuin 
istutuksin.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus) 
lausunnossa todetaan, että eteläosan pistetalot mahdollistavat 
näkymien avautumisen niiden välistä ja laadukkaalla arkkitehtuurilla on 
mahdollista luoda hyvää ympäristöä. Kaavamääräykset tukevat 
laadukkaan ympäristön tavoitetta. Itäpuolen pistetalot kytkeytyvät 
kerrostalovaltaiseen alueeseen ja uuteen korttelitaloon jättäen 
kallioalueen vapaaksi. Ratkaisu vaikuttaa perustellulta. Lisäksi ELY -
keskus kehottaa korjaamaan kaavakartan kerroslukumerkinnän 
vastaamaan kaavaselostuksen ja kaavamääräysten merkintää.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen kaavamuutokselle 
esittämät tavoitteet on otettu riittävästi huomioon, kunhan avokalliota ja 
puustoa koskevia säilyttämistavoitteita sekä istuttamismääräyksiä 
noudatetaan toteutusvaiheessa.

Opetusviraston lausunnossa todetaan että kaupunkisuunnitteluvirasto 
ja opetusvirasto ovat tehneet yhteistyötä uuden korttelitalon 
suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Korttelitalon piha-alueet ja 
kulkuväylät on suunniteltu tältä pohjalta selkeiksi ja turvallisiksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että LPA -
alueelle tulee merkitä johtokuja yleistä hulevesiviemäriä varten tai 
vaihtoehtoisesti kaavaan tulee lisätä kaavamääräys, jonka mukaan
alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia johtoja. 
Pelastuslaitos kiinnittää huomiota huoneistojen varateiden 
suunnitteluun.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen 
hyväksymistä. Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin Energia -
liikelaitoksella ja kiinteistövirastolla ei ole asemakaavaehdotuksesta 
huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät tarkemmin päätöshistoriasta. Lausunnot on 
referoitu ja niihin on annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavakartan 
kerroslukumerkintä on korjattu vastaamaan kaavaselostuksen ja 
kaavamääräysten merkintää (2/3) IV (2/3). Kaavaan on lisätty määräys
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yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien johtojen sallimisesta LPA -
alueella.

Lisäksi kaavakartan kerrosala on muutettu uuden ohjeistuksen 
mukaiseksi niin, että porrashuoneet lasketaan kokonaisuudessaan 
kerrosalaan mukaan. Kaavan kokonaisvolyymi ei muutu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen. Lautakunta oli yksimielinen.

Esittelijä yhtyy päätösehdotuksessa esitettyyn.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 kartta, päivätty 3.6.2014, 
muutettu 12.5.2015

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 selostus, päivätty 
3.6.2014, muutettu 12.5.2015, päivitetty Kslk:n 12.5.2015 päätöksen 
mukaiseksi

3 Havainnekuva, 3.6.2014
4 Tehdyt muutokset
5 Vuorovaikutusraportti 3.6.2014, täydennetty 12.5.2015
6 Tilastotiedot
7 Viitesuunnitelman asemapiirros
8 Osa päätöshistoriaa, nettiversio
9 Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf:n kirje 4.5.2015, nettiversio

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, 
asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Opetusvirasto
Pelastuslautakunta
Varhaiskasvatusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.05.2015 § 139

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Ksv 0785_7, Kyösti Kallion tie, karttaruutu J4/P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 

 3.6.2014 päivätyn ja 12.5.2015 muutetun 42. kaupunginosan 
(Kulosaari) korttelin 42047 tonttien 8 ja 31 sekä tontin 7 osan ja 
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puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12285 
hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapunut kirje ja 
annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. 
Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja 
kaavaselostuksesta.

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti  

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja 
vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kunnan 
perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, Arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

Opetusvirasto 16.10.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu Kulosaaren korttelitalon 
tontille ja sen ympäristöön asemakaavan muutosluonnos. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä uusien asuntojen 
rakentaminen mahdolliseksi keskeisellä paikalla Kulosaaressa hyvien 
palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen se saaren 
kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Alue sijaitsee aivan Kulosaaren keskustassa. Alueella on aikaisemmin 
ollut kaksi julkisten palvelujen rakennusta, jotka käsittivät peruskoulun 
ala-asteen, lasten päiväkodin ja sivukirjaston. Rakennukset on purettu, 
ja niiden tilalle 5 vuoden tilapäistiloissa toimimisen jälkeen on 
valmistunut korttelitalo, jossa on tilat ala-asteelle ja päiväkodille. Alueen 
koilliskulmassa on pysäköintialue kirkon ja yleistä pysäköintiä varten. 

Uudet asuintalot on sijoitettu ja mitoitettu siten, että ne eivät rajaa 
näkymiä korttelitalon tontille/tontilta, että kirkon kellotapulin 
kaupunkikuvallinen asema säilyy ja että huvila-alueen pohjoisreunan 
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rajaus säilyy väljänä. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu jonkin verran 
nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu nykyisille 
lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. Uusi 
katuyhteys uusille asunnoille ja kirkolle sijoitetaan heti korttelitalon 
itäpuolelle. Katua pitkin kuljetaan myös päiväkodille.

Kaavan toteuttaminen lisää asuntokantaa seudun keskeisissä osissa. 
Kaupunkikuvassa asuintalot pihoineen muodostavat hoidetun 
ympäristön ja tuovat kirkon ja koulun miljööseen tarpeellista 
tasokkuutta

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja opetusvirasto ovat tehneet yhteistyötä 
uuden korttelitalon suunnittelun alkuvaiheista lähtien. Korttelitalon piha-
alueet ja kulkuväylät on suunniteltu tältä pohjalta selkeiksi ja 
turvallisiksi. 

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.09.2014 § 85

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Kulosaaren asemakaavan muutoksesta nro 
12285 seuraavan lausunnon:

Huoneistojen varateitä suunniteltaessa tulee varmistaa, että 
pelastautuminen on mahdollista joko omatoimisesti tai 
pelastuslaitoksen avustamana.

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

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.8.2014

HEL 2013-010540 T 10 03 03
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin 
kaupunginmuseon lausuntoa asemakaavaehdotuksesta, joka koskee 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ympäristöineen. Kaupunginmuseo 
tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan 
seuraavaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on esitetty uusien asuntojen 
rakentamisen mahdollistaminen keskeisellä paikalla Kulosaaressa 
hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien alueella sovittaen uusi 
rakentaminen saaren kaupunkirakenteeseen ja kulttuuriympäristöön.

Suunnittelualue on ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa 
Uudenmaan maakuntakaavassa ja maakuntavaltuuston 20.3.2013 
hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa 
taajamatoimintojen aluetta. Helsingin voimassa olevassa yleiskaava 
2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, joka sijoittuu 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittävän alueen reunavyöhykkeelle. Suunnittelualue 
rajautuu ja kaakkoiskulmaltaan myös kuuluu valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Kulosaaren 
huvilakaupunginosa, joka on Museoviraston inventoinnissa 2009 
arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Osana valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita kyseinen kulttuuriympäristöinventointi osaltaan 
ohjaa alueen kaavoitusta.

Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 
kaupunginmuseo esitti kantanaan, että suunnittelualueella tulee 
säilyttää Kulosaarelle tyypillinen vehreä väljyys ja katualueen elävyys, 
johon liittyy rakennusten ja rakentamattomien vyöhykkeiden, pihojen ja 
viheralueiden vuorottelu. Lisäksi pidettiin tärkeänä rakentamattoman, 
vehreän siirtymäalueen jättämistä Kulosaarentien varren 
huvilakokonaisuuden ja uuden asuinrakentamisen välille, ja 
uudisrakentamisen korkeuden sovittamista ympäristön 
rakennuskantaan. Myös suunnittelualueella sijaitsevat avokalliot ja 
alueen vanhin puusto nostettiin esiin suunnittelussa huomioon 
otettaviksi seikoiksi.

Nyt esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa on valmistumassa 
olevan Kulosaaren korttelitalon itä- ja eteläpuolelle osoitettu 
korttelialueet pääosin neljä-, osin kolmikerroksisia asuinpistetaloja, 
"kaupunkivilloja" varten. Korttelitalon itäpuolelle sijoittuisi kolmen 
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kaupunkivillan kortteli ja eteläpuolella olevaan kortteliin on osoitettu 
rakennusalat neljää, pohjamuodoltaan neliömäistä asuinkerrostaloa ja 
neljää autotalli/talousrakennusta varten. Itäinen uusi korttelimaa ulottuu 
jonkin verran nykyiseen puistoon. Muutoin asuntorakentaminen sijoittuu 
nykyisille lähipalvelujen korttelialueelle ja autopaikkojen korttelialueelle. 
Kyösti Kallion tien ja Relanderinaukion kulmauksessa sijaitseva 
kallioinen viheralue on edelleen määritelty puistoksi.

Uusien, rakennusalalla pistetaloiksi määriteltyjen asuintalojen 
sijoittelussa ja mitoituksessa ympäristö on pyritty huomioimaan siten, 
että ne eivät kokonaan rajaa näkymiä korttelitalon tontille tai tontilta. 
Kaupunkikuvallisista syistä uusien rakennusten pääasialliseksi 
julkisivumateriaaliksi on määrätty valkoinen perinteinen rappaus. Myös 
Kulosaaren kirkon kellotapulin kaupunkikuvallista asemaa pyritään 
vaalimaan ja kaava-alueen eteläpuolisen huvila-alueen pohjoisreunan 
kirkon tontin rajaus säilyttämään väljähkönä. Merkittävät avokalliot ja 
puusto määrätään säilytettäviksi mahdollisuuksien mukaan. Alueen 
vehreän ominaisluonteen säilymistä tukee myös määräys, jonka 
mukaan rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, 
autojen tai polkupyörien pysäköintipaikkoina, leikki- tai ulko-
oleskelupaikkoina, on istutettava.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä oleva 
Kulosaaren korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskeva 
asemakaavan muutosehdotus on alueen asemakaavoitusta ohjaavien 
kaavojen ja inventointien tavoitteiden mukainen. Toki kaavaehdotuksen 
mukainen pistetalojen muodostama uusi asuinvyöhyke toteutuessaan 
tiivistäisi Kulosaaren korttelitalon ja kirkon ympäristöä nykytilanteeseen 
verrattuna, mutta hyvin toteuttaen muutos voi tapahtua hallitusti ja 
alueen ominaisluonnetta kunnioittaen. Kaupunginmuseon 
kaavamuutokselle esittämät tavoitteet voidaankin katsoa riittävästi 
otetuksi huomioon, kunhan avokallioita ja puustoa koskevia 
säilyttämistavoitteita sekä istuttamismääräystä myös noudatetaan 
toteutusvaiheessa. Näin ollen kaupunginmuseo puoltaa Kulosaaren 
korttelitalon tonttia ja sen ympäristöä koskevan 
asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.

5.9.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 12.08.2014 § 284

HEL 2013-010540 T 10 03 03
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Suunnitelma

Kaavamuutosalue sijaitsee Kulosaaressa Kyösti Kallion tien varressa, 
noin 500 metrin kävelymatkan päässä Kulosaaren metroasemalta.

Asemakaavan muutoksessa Kulosaaren korttelitalon tontti rajataan 
vastaamaan rakenteilla olevaa korttelitaloa ja sen pihaa sekä 
osoitetaan sen viereen, pääosin nykyiselle korttelitalon tontille kaksi 
uutta asuinkerrostalotonttia, yhteensä 6130 kerrosneliötä seitsemässä 
III–IV -kerroksisessa kaupunkivillassa. Nykyisen kaavan pysäköinti- ja 
kulkujärjestelyjä muutetaan.

Asuntojen autopaikat on sijoitettu asuintonteille. Uusi LPA-tontti sijoittuu 
kirkkotontin kulmalle, ja sille siirretään Kyösti Kallion tien tuntumassa 
nyt olevat nykyisen asemakaavan mukaiset kirkkotontin autopaikat. 
LPA-alueen kautta on myös kulkuyhteys kirkkotontille ja 
kävelymahdollisuus viereiseen puistoon. 

Werner Wirénin tie on uusi katu koululle, päiväkodille, asuintonteille ja 
kirkolle. Sen eteläpää, johon liittyvät useat näistä tonttiyhteyksistä, 
määrätään kaavassa suunniteltavaksi torinomaiseen tapaan. Werner 
Wirénin tien kuivatusta varten tulee rakentaa uutta hulevesiviemäriä 
noin 60 metriä.

Presidentinpolku on muutettu katualueeksi myös korttelitalon tontin 
kohdalla ja Lempi Alangon kallio -puistossa, jotta koko kulkuyhteys on 
katua. 

Kustannukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille 
kustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä noin 310 000 euroa, josta 
Werner Wirénin tie -kadun ja pysäköintialueiden rakentamisen osuus 
on 270 000 euroa ja Lempi Alangon kallio -puistoon rakennettavan 
Presidentinpolun jatkeen osuus on 36 300 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12285 
hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
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Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi

Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.savolainen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.8.2013

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Rakennusvirasto lausuu kannanottonaan seuraavaa otsikossa 
mainitusta asiasta:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään esteetöntä 
kulkuyhteyttä Presidentinpolulta Kyösti Kallion tielle puistikon halki. 
Kallioinen maasto, Kyösti Kalliontien ja Presidentinpolun välinen suuri 
korkeusero sekä puistikon pieni koko estävät täysin esteettömän polun 
rakentamisen kauniisti ja kustannustehokkaasti luonnonmukaista, 
kallioista puistikkoa tuhoamatta.     

Lisätietojen antajat osallistuvat rakennusviraston edustajina tähän 
asemakaavahankkeeseen.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

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

jenna.i.ikonen(a)hel.fi
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§ 834
Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle 
ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä

HEL 2015-005749 T 03 01 02

EOA Dnro 1899/2/15 ja 1930/4/15

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan oikeusasiamiehelle 
ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydestä seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan 
selvitykseen ja toteaa, että Helsingissä ennakkoäänestyspaikkoja ja 
vaalipäivän äänestyspaikkoja valittaessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota kyseisten paikkojen esteettömyyteen ja otettu huomioon 
kaikki selvityksessä mainitut seikat.  Mikäli edellä mainitusta huolimatta 
puutteita esteettömyyden suhteen on ollut, ne pyritään korjaamaan 
seuraaviin vaaleihin. 

Selvitys

Keskusvaalilautakunta toteaa selvityksenään seuraavaa:

Helsingissä on ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän 
äänestyspaikkoja valittaessa kiinnitetty huomiota kyseisten paikkojen 
esteettömyyteen. Helsingissä oli vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 35 
ennakkoäänestyspaikkaa ja 163 vaalipäivän äänestyspaikkaa. 
Ennakkoäänestyspaikat on pyritty sijoittamaan sellaisiin paikkoihin, 
joissa ihmiset muutoinkin luontevasti liikkuvat. Tämän lisäksi on pyritty 
huomioimaan paikkojen sijoittelu koko kaupungin alueella, jotta 
ennakkoäänestyspaikkojen verkostosta tulee riittävän kattava ja eri 
äänestäjäryhmiä tasapuolisesti kohteleva. Huomiota on kiinnitetty myös 
paikkojen pysyvyyteen vaaleista toiseen, jotta äänestäjät löytävät 
ennakkoäänestyspaikat helposti. Vaalisalaisuuden ja vaalirauhan 
säilyttäminen on huomioitu tiloja valittaessa.

Keskusvaalilautakunta on huolehtinut siitä, että ennakkoäänestyspaikat 
ovat esteettömiä ja mahdollisimman hyvin äänestäjien saavutettavissa. 
On kiinnitetty erityistä huomiota liikuntavammaisten ja muiden 
liikuntaesteisten mahdollisuuteen äänestää ennakkoäänestyspaikoissa. 

Helsingissä oli vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 35 
ennakkoäänestyspaikkaa. Näistä 19 oli kaupungin omia 
ennakkoäänestyspaikkoja ja  16 Itella Oyj:n toimipistettä. 
Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa 
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äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Ennakkoäänestyspaikat ovat paikoissa, 
joissa on muutakin toimintaa, paikan varsinaista toimintaa (kirjasto, 
nuorisotalo, postin toimipisteen toimintaa).

Kruununhaan posti on toiminut ennakkoäänestyspaikkana jo 
kymmenien vuosien ajan. Kruununhaan postin osalta on erikseen 
ilmoitettu kuulutuksissa ja ilmoituksissa, ettei se ole esteetön. Paikka 
on pidetty ennakkoäänestyspaikkana, koska lähialueen asukkaat ovat 
käyttäneet äänestyspaikkaa vilkkaasti ja jotta 
ennakkoäänestyspaikkojen sijainti olisi mahdollisimman pysyvä, jotta 
edistettäisiin äänestäjien tietämistä paikkojen sijainnista. Alueen 
asukkaat ovat tietoisia paikasta ja portaista ovella. Lähimmät 
esteettömät ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat kaupungintalolla, 
Hakaniemessä ja pääpostissa. Ennakkoäänestyspaikoista tulee 
keskusvaalilautakunnan toimistoon palautetta, joka pyritään 
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon jatkossa paikkoja 
valittaessa. Tämän paikan osalta palautetta ei ole viime aikoina tullut. 
Eduskuntavaalien jälkeen on tullut tietoon, että Posti karsii 
toimipisteverkostoaan ja Kruununhaan posti on mainittu tässä 
lakkautettavien toimipisteiden joukossa, eikä se näin ollen tule jatkossa 
toimimaan ennakkoäänestyspaikkana. 

Pihlajamäen nuorisotalon pihalla on tilaa pysäköintiin ja tarvittaessa 
ajoneuvon saa pysäköityä lähelle ovea. Nuorisotalossa järjestetään 
muutakin kuin nuorisotalon toimintaa, jolloin myös liikuntaesteiset ovat 
käyttäneet tilaa, tilaan on tultu rollaattoria ja pyörätuolia käyttäen. Myös 
ennakkoäänestyksessä on käynyt henkilöitä pyörätuolia tai muita 
apuvälineitä käyttäen, eikä heiltä ole tullut palautetta kulkuvaikeuksista. 
Myöskään keskusvaalilautakunnan tietoon ei ole tullut ilmoituksia 
kulkuvaikeuksista tilaan. Ennakkoäänestystoimitsijat on ohjeistettu 
avustamaan äänestäjiä myös äänestystilaan kulun osalta, tarvittaessa 
myös rakennuksen ulkopuolelta. 

Vaalisalaisuuden toteutumisen osalta keskusvaalilautakunta toteaa, 
että oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan pyörätuolia käyttäviä varten 
tulee äänestys- ja ennakkoäänestyspaikoissa olla sellainen 
äänestyskoppi, johon pyörätuoli mahtuu tai irrallinen kirjoitusalusta 
varustettuna suojuksella, jonka turvin äänestäjä voi muiden katseilta 
suojattuna täyttää äänestyslippunsa. Lisäksi eduskunnan 
oikeusasiamies on kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa 
6.5.2004 todennut, että kaupungin keskusvaalilautakunnan olisi tullut 
huolehtia, että ennakkoäänestyspaikka olisi ollut asianmukaisesti 
varustettu pyörätuolia käyttävää henkilöä varten. Ratkaisussa todettiin, 
että liikuntarajoitteisten vaalisalaisuuden varmistaminen esimerkiksi 
soveltuvilla kirjoitusalustalla tai näkösuojalla on perustuslain 6 §:ssä 
turvatun yhdenvertaisen kohtelun sekä perustuslain 14 §:ssä 
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tarkoitetun osallistumisoikeuden aineellista turvaamista. 
Keskusvaalilautakunta on toimittanut kaikille Helsingin äänestys- ja 
ennakkoäänestyspaikoille irralliset, tukevat kirjoitusalustat, joihin on 
asennettu kiinteästi näkösuojat. Tämä järjestely on vastaava kuin 
oikeusministeriön ohjeessa (Vaaliohje 4. sivu 16) olevassa kuvassa on. 
Lisäksi kaikkiin äänestyskoppeihin on toimitettu suurennuslasit ja 
kaikilla Helsingin ennakkoäänestyspaikoilla oli esillä kaikkien 
vaalipiirien ehdokaslistojen yhdistelmät.

Keskusvaalilautakunta on ohjeistanut vaalilain 17 §:ssä mainitut 
vaalitoimitsijat huolehtimaan, että ennakkoäänestyksessä toteutuu 
vaalisalaisuus ja säilyy vaalirauha. Vaalitoimitsijat on ohjeistettu 
erityisesti huolehtimaan, että vaalikoppiin tai äänestyksen tapahtuessa 
vaalikopin ulkopuolella kirjoitusalustalla ja näkösuojan takana kukaan ei 
voi  nähdä äänestystä. Myös Pihlajamäen nuorisotalon ja 
kaupungintalon ennakkoäänestyspaikoissa on huolehdittu edellä 
mainituin tavoin vaalisalaisuuden toteutumisesta. Äänestystapahtuman 
yhteydessä ei kukaan saa (äänestäjän pyytämää vaaliavustajaa lukuun 
ottamatta) olla niin lähellä äänestäjää, että on riski vaalisalaisuuden 
rikkoutumisesta.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikat on pyritty valitsemaan siten, että 
tila on sellainen, jossa vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla 
riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja 
luotettavasti. Mikäli ennakkoäänestystila on sijoitettu sellaiseen tilaan, 
jossa on myös muuta toimintaa, on huolehdittu siitä, että muu toiminta 
ei mitenkään häiritse äänestystä. On pyritty varaamaan oma huone tai 
vastaava tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilaksi äänestystä varten. 
Ennakkoäänestykseen käytettävän tilan koko vaihtelee, Pihlajamäen 
nuorisotalolla parhaiten äänestyspaikaksi käytettävissä oleva tila on 
melko pieni mutta ongelmia äänestyksen osalta niin vaalisalaisuuden 
kuin - rauhankaan osalta ei  ole ollut. Ennakkoäänestyspaikoissa on 
ennakkoäänestysaikana myös muuta, paikan varsinaista toimintaa eikä 
muita ilmoituksia ja opasteita ole aina mahdollista poistaa vaalien 
ajaksi. Vaalien opasteita on kuitenkin pyritty sijoittamaan ja tarvittaessa 
lisäämään vaalien aikana äänestämisen helpottamiseksi ja 
ennakkoäänestyspaikan löytämiseksi. 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä on kiinnitetty huomiota 
erityisesti seuraaviin asioihin: 

- on huolehdittu siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on 
kaupungissa riittävästi suhteessa kaupungin äänioikeutettujen 
määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjälle 
mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää,
- on huolehdittu siitä, että ennakkoäänestyspaikat on sijoitettu sellaisiin 
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paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti 
osaavat. Paikat on pyritty sijoittamaan paikkoihin, missä äänestäjien 
muutoinkin tiedetään liikkuvan,
- on huolehdittu siitä, että ennakkoäänestyspaikka on aatteellisilta ja 
taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta 
mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne mielellään,
- on kiinnitetty erityistä huomiota liikuntavammaisten ja muiden 
liikuntaesteisten ennakkoäänestysmahdollisuuksiin,
- on mahdollisuuksien mukaan pyritty varaamaan vammaisten 
käyttämille kulkuvälineille pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan 
välittömässä läheisyydessä ja järjestetty heidän avustamisensa 
äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella,
- on pyritty varmistamaan, että kulku onnistuu myös rollaattoria tai 
sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävä pääsee esteettä äänestystilaan,
- on varattu pyörätuolia käyttäviä varten oikeusministeriön ohjeiden 
mukainen irrallinen kirjoitusalusta varustettuna suojuksella, jonka turvin 
äänestäjä voi muiden näkemättä täyttää äänestyslippunsa,
- on pyritty varmistamaan, että ennakkoäänestyspaikka on sekä 
tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös 
järjestyksenpidon kannalta,
- on pyritty huolehtimaan siitä, että vaalirauha ja -salaisuus säilyy 
ennakkoäänestyksessä,
- on pyritty varmistamaan, että ennakkoäänestystila on riittävän suuri, 
jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän 
vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten,
- on pyritty varmistamaan, että tilaan voidaan sijoittaa tarpeellinen 
määrä pisteitä, joissa tarkastetaan äänestäjän henkilöllisyys, annetaan 
äänestyslippu ja otetaan äänestys vastaan,
- on pyritty varmistamaan, että tila on siten mitoitettu ja järjestetty, että 
ruuhkaa ja jonoa syntyy mahdollisimman vähän, 
- on pyritty pitämään ennakkoäänestyspaikat mahdollisimman samoina 
vaaleista toiseen, jotta äänestäjät tietäisivät missä äänestyspaikka on, 
- on koulutettu vaalitoimitsijat opastamaan, avustamaan ja 
kiinnittämään erityistä huomiota liikuntarajoitteisten äänestäjien 
auttamiseen,
- on sijoitettu opasteita ennakkoäänestyspaikoille mm. rakennuksen 
oveen, sisäpuolelle ja  läheisyyteen. Lisäksi on asetettu opasteita 
sopiviin paikkoihin ennakkoäänestyspaikan ympäristössä,
- on ohjeistettu vaalitoimitsijat laittamaan kaikkien saataville ja 
nähtäväksi Helsingin ja muiden vaalipiirien ehdokaslistojen yhdistelmät, 
esimerkiksi erilliselle pöydälle, 
- on tiedotettu kaupungin alueella olevista yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista sekä tilojen 
mahdollisista kulkuesteistä.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiesten 14.4.2015 
suorittamassa ennalta ilmoittamattomassa tarkastuksessa havaittiin 
tarkastuspöytäkirjassa todettuja puutteita niin esteettömyyden kuin 
vaalisalaisuuden toteutumisessa Helsingin Kruununhaan postin ja 
Pihlajamäen nuorisotalon ennakkoäänestyspaikoissa. Tämän vuoksi 
eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla omasta 
aloitteestaan eduskunnan oikeusasiamies otti tutkittavakseen miten 
äänestyspaikkojen esteettömyyden ja vaalisalaisuuden turvaaminen on 
toteutettu Helsingin kaupungissa. 

Myös äänestäjän kantelukirjoituksen mukaan kaupungintalon ja 
Itäkeskuksen postin ennakkoäänestyspaikoissa oli kirjoituksessa 
todettuja puutteita. 

Oikeusasiamies on pyytänyt asiasta lausuntoa 30.6.2015 mennessä. 
Lausunnon antamiselle varattua aikaa on pidennetty 15.9.2015 asti.

Havainnot tarkastuspöytäkirjassa
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Kruununhaan posti

Kruununhaan posti on kivijalkaliike, johon on kaksi korkeaa porrasta. 
Pyörätuolia käyttävän henkilön on mahdotonta päästä omatoimisesti 
tiloihin äänestämään. Postin takaovi on varustettu luiskalla, mutta se on 
tarkoitettu vain rullakoita varten ja luiskan kulma on niin jyrkkä (45 
astetta), ettei sen avulla ollut mahdollista päästä tiloihin pyörätuolilla.

Pihlajamäen nuorisotalo

Pihlajamäen nuorisotalon välittömässä läheisyydessä ei ollut varattua 
invapysäköintitilaa mutta talon pihalla oli tilaa pysäköintiin. Opasteet 
olivat vähän epäselvät ja ulko-ovessa oli muita julisteita, minkä vuoksi 
ennakkoäänestyksen tiedotusjuliste ei erottunut selkeästi. Ulko-oven 
edessä oli kapea tasanne, johon oli noin kuuden senttimetrin kynnys. 
Ulko-ovelle oli noin seitsemän senttimetriä korkea kynnys. Lisäksi ulko-
ovi oli raskas avata. Tuulikaappi oli ahdas ja sen matto oli hankala 
pyörätuolia käyttävälle. Myös kynnys vaalitilaan oli yli kaksi senttimetriä 
korkea. Edellä mainitut esteet estävät useiden pyörätuolia ja muita 
apuvälineitä käyttävien pääsyn tiloihin. Aulatilassa oli vaalitoimitsija 
avustamassa ja opastamassa äänestäjää erilliseen huoneeseen, jossa 
äänestys tapahtui. Avustaja kertoi, että apua tarvitsevia äänestäjiä 
avustetaan äänestyspaikkaan pääsemisessä. Pyörätuolia käyttävälle 
äänestäjälle tarjottiin keskusvaalilautakunnan toimittava syliin 
asetettava kirjoitusalusta, jossa oli kiinteä näkösuoja. Näkösuoja oli 
kuitenkin niin matala, että seisovalla henkilöllä oli näköyhteys 
äänestystapahtumaan.  Pyörätuolia käyttäville oli äänestystilassa tehty 
erityisjärjestelyjä siirtämällä äänestyskoppia ja tekemällä tilaa 
äänestämistä varten. 

Toimenpiteet

Koska jokaisen tarkastetun kaupungin ennakkoäänestyspaikoissa 
näytti olleen niin esteettömyyden kuin vaalisalaisuuden toteuttamisessa 
puutteita päätti oikeusasiamies selvittää omana aloitteenaan toteutetut 
vaalijärjestelyt.

Kantelu

Pyörätuolissa olevan äänestäjän äänestäessä kaupungintalolla, oli 
virkailija ehdottanut äänestämään suojaamattomalla pöydän kulmalla 
kaikkien tuijottaessa. Äänestäjä ei tähän suostunut vaan meni 
äänestyskoppiin, jossa vaalilistat oli teipattuna kopin yläosan reunaan 
kiinni. Normaalilla näöllä pyörätuolissa istuen ei mitenkään meinannut 
näkyä ehdokkaan numero. Aivan samanlaista äänestys ennakkoon on 
ollut Itäkeskuksen postissakin.  
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Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on 
antanut asiasta selvityksen, jossa todetaan mitä seikkoja 
ennakkoäänestys- ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja 
valittaessa on otettu huomioon. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
huomiota paikkojen esteettömyyteen. Liikuntavammaisten ja muiden 
liikuntaesteisten mahdollisuuteen äänestää oman alueensa 
äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyspaikassa on kiinnitetty 
huomiota.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia

Esitysteksti
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§ 835
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan neljännen esityksen 
kaupunginhallituksen asioista (Kj/4) kokouksen 29. asiana.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 836
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 31.8.2015
- johtamisen  
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta 1.9.2015
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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henkilöstökassatoimikunta  

  

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan viidennen esityksen 
kaupunginhallituksen asioista (Kj/5) kokouksen 30. asiana.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 837
Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta 
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

HEL 2015-006574 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2016 - 2018 
seuraavan lausunnon:

Strategiasuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) strategiset tavoitteet ja 
visio 2025 antavat hyvän perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat 
kannatettavia ja tukevat omalta osaltaan Helsingin kaupungin 
maankäytölleen ja liikenteelleen asettamia tavoitteita.

Strategian toteutumisen seurantaan tulee kehittää toiminnan 
taloudellisuutta, tehokkuutta ja toiminnan laatua kuvaavia mittareita. 
Mittariston tulee olla riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään 
arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia. 
Tavoitteena tulee koko ajan olla joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
sekä taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Näitä 
tunnuslukuja ja niiden muutoksia tulee seurata kulkumuodoittain ja 
liikennesektoreittain. Tunnuslukujen aikasarjat antaisivat paremman 
mahdollisuuden seurata ja analysoida pidemmän aikavälin muutoksia 
toiminnassa ja taloudessa.

Helsingin kaupunki edellyttää, että jatkossa joukkoliikennehankkeiden 
vaikutukset kuntaosuuksiin selvitetään ja tuodaan jäsenkuntien tietoon 
jo hyvissä ajoin hankkeen suunnitteluvaiheessa.

HSL kokeilee suunnitelmakauden aikana sähköbussiliikennettä. 
Sähköbussiliikenne edellyttää kunnilta latausinfrastruktuuria 
raitioliikenteen tavoin. HKL on varautunut sähköbussien latausinfran 
toteuttamiseen yhteistyössä HSL:n kanssa. Eräänä tavoitteena on 
pitemmällä aikajänteellä saavuttaa synergiahyötyjä raitioliikenteen ja 
sähköbussiliikenteen latausinfran kesken.

HSL:n taloussuunnitelman mukaan vuonna 2016 tehdään 
lippulajitutkimus lähijunissa. Suunnitelman mukaan vuosien 2017 ja 
2018 lippulajitutkimukset tarkentuvat sen perusteella, miten merkittävät 
joukkoliikennehankkeet etenevät. On tärkeätä, että lippulajitutkimukset 
ajoitetaan niin, että esimerkiksi länsimetron käynnistyessä saadaan 
mahdollisimman pian luotettava kuntakohtainen matkustajajakauma. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 182 (272)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.09.2015

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

Helsingille on tärkeätä, että HSL:llä on tarpeelliset ja kattavat tiedot 
länsimetron operointi- ja infrakustannusten jakamiseen oikealla tavalla 
kunnittain heti liikennöinnin käynnistyttyä.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Vuonna 2016 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin 
suunnitelmiin.

Raitiolinjaston kehittäminen on Helsingin tavoitteiden mukaista. 
Suunnittelua Helsingin keskustaterminaalien käytöstä Länsimetron 
liikenteen käynnistymisen jälkeisessä tilanteessa tulee jatkaa 
kaupungin ja HSL:n yhteistyönä. Linjan 560 jatkamisesta Matinkylään 
tarvitaan selvityksiä liikenteellisistä, taloudellisista ja matkustamiseen 
liittyvistä vaikutuksista.

Tehdyistä linjastomuutoksista on tarpeen tehdä perusteellisempaa 
ennen-jälkeen -analyysiä, jotta voidaan arvioida joukkoliikenteen 
suunnittelun onnistuneisuutta erityisesti taloudellisuuden, palvelukyvyn 
ja palvelun laadun suhteen, eli kuinka hyvin tehdyt linjastomuutokset 
ovat tehostaneet joukkoliikenteeseen suunnatun rahoituksen käyttöä. 
Selvitystarve konkretisoituu esimerkiksi Kehäradan ja Länsimetron 
aiheuttamissa linjastomuutoksissa sekä raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman (RAILI) muutosten vaikutusten arvioinnissa.

HSL:n taloussuunnitelmassa (s. 25) mainitaan, että M300-sarjan 
ensimmäiset metrojunat ovat liikenteessä kesän 2015 alussa. 
Tarkennetun aikataulun mukaan ensimmäiset metrojunat ovat 
liikenteessä loppuvuodesta 2015.

Kuntaosuuksien taso sekä kuntakohtaisen ylijäämän käyttö tai alijäämän maksaminen

Kuntaosuudet ovat olleet huomattavassa kasvussa koko HSL:n 
toiminnan ajan. Joukkoliikenteen suunnittelun ja palvelujen hankinnan 
keskittämisen piti tuoda mukanaan synergiahyötyjä. 

Helsingin strategiaohjelmassa on asetettu valtuustokaudelle 
2013–2016 kaupungin taloudelle tavoite, että velkaantumiskehitystä 
hidastetaan pitämällä käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden 
parantamisen tavoitteella.

Kaupungin vuoden 2016 talousarvion valmistelussa Helsingin HSL-
kuntaosuuteen on varattu 195,52 milj. euroa. HSL:n alustavassa 
taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2016 on 
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vähennysten jälkeen 203,7 milj. euroa (199,4 milj. euroa ilman 
Kutsuplus-osuutta).

Vuonna 2017 Helsingin kuntaosuudeksi on arvioitu 227,1 milj. euroa 
(220,5 milj. euroa ilman Kutsuplus-osuutta) ja 235,3 milj. euroa (226,4 
milj. euroa ilman Kutsuplus-osuutta) vuonna 2018.

Helsingin kuntaosuuden kasvu on moninkertainen verrattuna 
strategiatavoitteen mahdollistamaan kaupungin kokonaismenojen 
kasvuun ja myös huomattavasti ennakoitua lipputuottojen kasvua 
suurempi. Kustannusten kasvua on kyettävä taloussuunnitelmavuosina 
olennaisesti rajoittamaan kuntaosuuden kasvun pysäyttämiseksi. 
Talouden tasapainottamiseen ja menojen kasvun rajoittamiseen on 
kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota jo 
linjastosuunnitteluvaiheessa. Talouden lisäksi tavoitteena on syytä 
pitää myös julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamista. 

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

Lipun hintojen keskimääräiset muutokset

Helsinki ei pidä realistisena eikä kestävänä ratkaisuna lipunhintojen 
voimakasta nostamista pelkästään infrakustannuksista johtuvien 
kustannusten kattamiseksi, mutta lipunhinnoilla pitää pystyä kattamaan 
operointikustannusten ja infran ylläpitokustannusten kasvu. 
Kohtuuttoman suuret lipunhintojen korotukset väistämättä johtavat 
joukkoliikenteen osuuden pienenemiseen ja siten vievät pohjaa suurten 
joukkoliikenneinvestointien mielekkyydeltä.

Helsinki esittää, että vuonna 2016 lippujen hintoja nostetaan 
keskimäärin korkeintaan yleisen kustannuskehityksen (n. 3 %) 
mukaisesti.

Vuosien 2017 ja 2018 lipunhintoja määriteltäessä uuden 
tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista 
vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja 
lipputuloihin tarvitaan tarkempia arvioita.

Subventioastetta laskettaessa (noin 50 %) on tähän asti otettu mukaan 
liikenteenhoidon lisäksi infrainvestointien kustannuksia. HSL:n tulisi 
yhdessä kuntien kanssa käynnistää kehitystyö, jossa selvitetään ja 
sovitaan, miten subventioaste jatkossa määritellään ja lasketaan. 
Subventioasteita voitaisiin laskea useampia ja käyttää näitä rinnakkain, 
jotta vertailu myös nykytilanteeseen säilyisi. Ensisijaisena 
subventioasteen laskutapana tulisi käyttää laskemista liikennöinnin ja 
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ylläpidon kuluista niin, että infrainvestointien osuutta ei huomioida. 
Tämä ei vaikuta infrasopimuksen mukaiseen kustannustenjakomalliin.

Tarkastusmaksun korottaminen

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole 
kannatettavaa. Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta. 
Toiminnan painopiste asiakkaiden informoinnissa uuden järjestelmän 
käyttöönottoon on hyvä asia.

Kutsuplus -liikenteen kehittäminen

Vuonna 2012 alkanut Kutsuplus-liikenne on kokeiluna ollut 
käyttäjäpalautteen ja palvelun saaman huomion näkökulmasta 
positiivinen. KutsuPlus-autojen käyttöaste on kuitenkin muutoin 
palvelukysynnän huippuaikoina melko alhainen, samoin päivittäinen 
käyttö ja kaluston käyttöaste. Nykyisin subventioaste on noin 80 % ja 
yhden matkan kustannus on HSL:n mukaan noin 20 - 25 euroa. 
Palvelun kannattavuus ei suunnitellusta ajoneuvojen määrän 
lisäyksestä (nykyisestä 15 ajoneuvosta 100 ajoneuvoon vuoden 2018 
loppuun mennessä) huolimatta nouse riittävästi, vaan kuntien 
subventiota tarvittaisiin palveluun noin 50 % vielä vuonna 2018. Arvio 
Kutsuplus-liikenteen kokonaissubvention kehittymisestä vaikuttaa 
epärealistiselta, kun huomioidaan kuntatalouden säästötavoitteet. 
Mikäli subventioaste laskisi 50 %:iin, olisi yhden matkan subventio 
keskimäärin 10 euroa, mikä on selvästi suurempi kuin muiden 
joukkoliikennematkojen.

Helsingin kuntaosuuksien taso olisi HSL:n taloussuunnitelman 
mukaisena nousemassa tulevina vuosina ilman Kutsuplus-palveluakin 
enemmän kuin kaupungin talouden kehitys antaa myöten. Kutsuplus -
palvelu on luonteeltaan perinteistä joukkoliikennettä täydentävää 
ylimääräistä palvelua muutenkin hyvin toimivalla ydinalueella. 
Huomioon ottaen lisäksi palvelun tulevaisuudessakin raskaat 
kustannukset kokeilun jatkamiselle ei ole liikenteellisiä ja taloudellisia 
perusteita. Helsingin kaupunki esittää, että Kutsuplus -palvelukokeilua 
ei jatketa enää vuoden 2015 jälkeen. HSL:n tulee ensi tilassa selvittää 
mahdollisuuksia Kutsuplus-palvelun toiminnan jatkumiselle jonkin 
ulkopuolisen toimijan järjestämänä, muutoin kuin osana HSL:n 
järjestämää pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä.

Muuta

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa 2016 - 2018 ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen päivitetyssä talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksessä 2016 - 2018 olevat luvut poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Siltä osin kuin luvuissa on poikkeamia, on 
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HSL:n lopullisessa taloussuunnitelmassaan yhteistyössä liikennelaitos -
liikelaitoksen kanssa päivitettävä luvut vastaamaan liikennelaitos -
liikelaitoksen esittämiä lukuja. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioliikennekorvaus, HSL 53,7 56,5 60,4
Raitioliikennekorvaus, HKL 51,8 55,3 59,1
Erotus -1,9 -1,2 -1,3

 

HSL:n luvuissa on mukana bonuksiin varautuminen vuosittain 2016 -
2018; bonuksia ei ole mukana HKL:n luvuissa. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroliikennekorvaus, HSL 33,6 43,7 43,3
Metroliikennekorvaus, HKL 33,4 44,3 44,0
Erotus -0,2 0,6 0,7

 

HKL:n metroliikenteestä saama liikennöintikorvaus sisältää ns. 
lisäkorvausta 2,2 milj. euroa vuonna 2016. Lisäkorvaus on huomioitava 
yhdenmukaisesti sekä HKL:n että HSL:n talousarviossa ja 
taloussuunnitelmassa.

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,2 4,2 4,2
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,6 3,6 3,6
Erotus -0,6 -0,6 -0,6

 

HSL:n taloussuunnitelmassa esitetyt vuoden 2016 infrakorvausluvut 
sisältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen tasausta Helsingin 
osalta 1,3 milj. euroa, mikä vähentää Helsingille tulevaa infrakorvausta 
vuonna 2016. HKL:n infrakorvausluvuissa vastaavaa tasauserää ei ole, 
koska tasaus on käsitelty HKL:n taseessa velkana HSL:lle.
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Seuraavassa vuoden 2016 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman 
edellä selvitettyä tasauserää, jotta luvut ovat vertailukelpoisia HKL:n 
lukujen kanssa.

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroinfrakorvaus, HSL 44,9 45,5 46,1
Metroinfrakorvaus, HKL 44,9 46,0 47,3
Erotus 0,0 0,5 1,1

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Länsimetron infrakorvaus, 
HSL

5,2 12,4 12,2

Länsimetron infrakorvaus, 
HKL

5,2 12,4 12,2

Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioinfrakorvaus, HSL 19,9 20,0 21,2
Raitioinfrakorvaus, HKL 19,9 20,3 21,7
Erotus 0,0 0,3 0,5

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7 
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,4
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,4
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,8 2,9 2,9
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,8 2,9 2,9
Erotus 0,0 0,0 0,0
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milj. euroa 2016 2017 2018
Infra yhteensä, HSL 73,9 82,0 83,6
Infra yhteensä, HKL 73,9 82,7 85,2
Erotus 0,0 0,7 1,6

 

HSL:n, Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin on vielä syytä 
tarkentaa länsimetron infrakustannusten laskentaperusteita niin, että 
laskentaperusteet vastaavat infrasopimusta ja että laskenta tapahtuu 
samoilla perusperiaatteilla kuin esimerkiksi kehäradan osalta.

Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HSL

165,4 186,4 191,5

Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HKL

162,7 185,9 191,9

Erotus -2,7 -0,5 0,4

 

Taloussuunnitelman liitteessä 6 on lyhyesti kuvattu, miten infrakulut 
jaetaan kunnille. Kuvausta olisi hyvä täsmentää, ja kuvata tarkemmin 
tekstiosuudessa ja liitteen 6 kuvassa liikennemuodoittain 
infrakustannusten jakoperiaatteet. Esimerkiksi metroinfran osalta on 
tarkennettava, miten infrakustannusten jakaminen tapahtuu. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun länsimetron liikenne alkaa, ja metron 
infrakustannuksia kertyy Helsingin lisäksi Espoolle, jolloin Helsingin 
kaupungin infrakustannukset jaetaan Helsingin sisällä tapahtuvien 
nousujen ja vastaavasti Espoon kaupungin infrakustannukset Espoon 
sisällä tapahtuvien nousujen perusteella.

Infrasopimuksen päivittäminen bussiterminaalien osalta

HSL:n ja jäsenkuntien välisessä infasopimuksessa on määritelty 
sopimukseen piiriin kuuluva infraomaisuus, omaisuuden arvon 
määrittely ja infralaskutuksen periaatteet. Infrasopimuksessa on 
lueteltu bussiterminaalit, jotka kuuluvat sopimukseen. Helsingin 
bussiterminaaleista sopimukseen sisältyvät Elielinaukio, Rautatientori, 
Kamppi, Itäkeskus, Malmi ja Herttoniemi. Uusien bussiterminaalien 
osalta sopimuksessa todetaan, että sopijapuolet neuvottelevat 
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yksittäisten (uusien) bussiterminaalien sisällyttämisestä tämän 
sopimuksen piiriin. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että lähtökohtana 
pidetään tässä sopimuksessa lueteltuja terminaaleja (Elielinaukio, 
Rautatientori, jne).

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos on esittänyt HSL:lle 
infrasopimuksen päivittämistä niin, että sopimuksen piiriin tulisi myös 
muita bussiliikenteen infrahankkeita (esim. pienempiä terminaaleja) 
silloin, kun kunta toteuttaa terminaalin HSL:n ilmoittamien tarpeiden 
mukaan ja terminaali-investointi tuo merkittäviä säästöjä bussiliikenteen 
operoinnille ja on näin kokonaistaloudellisesti arvioiden kannattava 
investointi.

Lauttasaareen tuleva uusi terminaali/kääntöpaikka on tällainen 
bussiliikenteen operoinnin tehokkuutta parantava infrahanke, jolla 
saadaan säästöjä liikennöintikustannuksissa. Tehtyjen selvitysten 
mukaan  terminaaliinvestointi maksaa itsensä takaisin alle viidessä 
vuodessa liikennöinnissä saavutettavien säästöjen takia. 

Nykyistä infrasopimusta tulisikin täsmentää niin, että tämäntyyppisen 
hankkeen pääomakustannukset voidaan sisällyttää infrasopimukseen. 
Muutoin on uhkana, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kannalta 
liiketaloudellisesti kannattavia bussiliikenteen infrainvestointeja jätetään 
tekemättä, kun kustannusjakoa ei voida toteuttaa oikeudenmukaisella 
kohtuullisella tavalla. Infrasopimuksen päivittämisellä niin, että se myös 
näiden hankkeiden osalta noudattaa hyötyjä maksaa –periaatetta, 
edistetään osaltaan hankkeiden toteutumista ja bussiliikenteen 
operointikustannusten alentamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:
- Poistetaan kappale 12 viimeinen lause "Pääkaupunkiseudun 
koordinaatioryhmä hyväksyi 24.4.2015 osaltaan HSL:ää koskevat 
tavoitteet tälle valtuustokaudelle seuraavasti:"

- Poistetaan kappaleet 13-20.

- Poistetaan kappaleen 21 lopusta lause "Lopullisessa HSL:n  
taloussuunnitelmassa kuntaosuus on sopeutettava kaupungin 
talousarvion  puitteeseen."

- Poistetaan kappaleesta 23 lause: "Kuntaosuudella katettava osuus  
kokonaiskustannuksista ei voi nousta yli 50 prosentin."
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- Lisätään kappaleen 23 loppuun lause: "Talouden lisäksi tavoitteena 
on  syytä pitää myös julkisen liikenteen kulkumuoto-osuuden 
kasvattamista"

- Poistetaan kappale 25 ja korvataan se seuraavalla kappaleella:

Helsinki ei pidä realistisena eikä kestävänä ratkaisuna lipunhintojen  
voimakasta nostamista pelkästään infrakustannuksista johtuvien  
kustannusten kattamiseksi, mutta lipunhinnoilla pitää pystyä kattamaan 
operointikustannusten ja infran ylläpitokustannusten kasvu. 
Kohtuuttoman  suuret lipunhintojen korotukset väistämättä johtavat 
joukkoliikenteen  osuuden pienenemiseen ja siten vievät pohjaa 
suurten  joukkoliikenneinvestointien mielekkyydeltä.

- Lisätään kappale 25:n jälkeen lause: "Helsinki esittää, että vuonna  
2016 lippujen hintoja nostetaan keskimäärin korkeintaan yleisen 
kustannuskehityksen (n. 3 %) mukaisesti."

- Poistetaan kappale 27 ja korvataan se kappaleella:

"Subventioastetta laskettaessa (noin 50 %) on tähän asti otettu mukaan  
liikenteenhoidon lisäksi infrainvestointien kustannuksia. HSL:n tulisi 
yhdessä kuntien kanssa  käynnistää kehitystyö, jossa selvitetään ja 
sovitaan, miten  subventioaste jatkossa määritellään ja lasketaan. 
Subventioasteita  voitaisiin laskea useampia ja käyttää näitä 
rinnakkain, jotta vertailu  myös nykytilanteeseen säilyisi. Ensisijaisena 
subventioasteen  laskutapana tulisi käyttää laskemista liikennöinnin ja 
ylläpidon  kuluista niin, että infrainvestointien osuutta ei huomioida. 
Tämä ei  vaikuta infrasopimuksen mukaiseen kustannustenjakomalliin."

Kannattaja: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:
- Kappaleesta 28 poistetaan lause: "Tarkastusmaksun korottaminen 80 
eurosta 100 euroon on perusteltua." ja korvataan se lauseella  
"Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole 
kannatettavaa.”

Kannattaja: Silvia Modig

1. äänestys:
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Otso Kivekkään kappaleisiin 12 - 21, 23, 25 ja 27 sekä 
kappaleen 25 jälkeen lisättyyn kappaleeseen kohdistuneen 
vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Pilvi 
Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Nina Huru

Poissa: 0

Äänin 6 - 8 (1 tyhjä) kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kappaleesta 28 poistetaan lause: "Tarkastusmaksun 
korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltua." ja korvataan se 
lauseella  "Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei 
ole kannatettavaa.”

Jaa-äänet: 7
Nina Huru, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Pilvi 
Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 7 - 8 kaupunginhallitus hyväksyi Otso Kivekkään 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.
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Kahden suoritetun äänestyksen perusteella kaupunginhallitus hyväksyi 
Otso Kivekkään vastaehdotusten mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausuntopyyntö 29.5.2015
2 HSL:n pöytäkirjanote 26.5.2015
3 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2016 - 2018 
seuraavan lausunnon:

Strategiasuunnitelma

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) strategiset tavoitteet ja 
visio 2025 antavat hyvän perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat 
kannatettavia ja tukevat omalta osaltaan Helsingin kaupungin 
maankäytölleen ja liikenteelleen asettamia tavoitteita.

Strategian toteutumisen seurantaan tulee kehittää toiminnan 
taloudellisuutta, tehokkuutta ja toiminnan laatua kuvaavia mittareita. 
Mittariston tulee olla riittävän laaja, jotta sen avulla pystytään 
arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä muutoksia. 
Tavoitteena tulee koko ajan olla joukkoliikenteen houkuttelevuuden 
sekä taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Näitä 
tunnuslukuja ja niiden muutoksia tulee seurata kulkumuodoittain ja 
liikennesektoreittain. Tunnuslukujen aikasarjat antaisivat paremman 
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mahdollisuuden seurata ja analysoida pidemmän aikavälin muutoksia 
toiminnassa ja taloudessa.

Helsingin kaupunki edellyttää, että jatkossa joukkoliikennehankkeiden 
vaikutukset kuntaosuuksiin selvitetään ja tuodaan jäsenkuntien tietoon 
jo hyvissä ajoin hankkeen suunnitteluvaiheessa.

HSL kokeilee suunnitelmakauden aikana sähköbussiliikennettä. 
Sähköbussiliikenne edellyttää kunnilta latausinfrastruktuuria 
raitioliikenteen tavoin. HKL on varautunut sähköbussien latausinfran 
toteuttamiseen yhteistyössä HSL:n kanssa. Eräänä tavoitteena on 
pitemmällä aikajänteellä saavuttaa synergiahyötyjä raitioliikenteen ja 
sähköbussiliikenteen latausinfran kesken.

HSL:n taloussuunnitelman mukaan vuonna 2016 tehdään 
lippulajitutkimus lähijunissa. Suunnitelman mukaan vuosien 2017 ja 
2018 lippulajitutkimukset tarkentuvat sen perusteella, miten merkittävät 
joukkoliikennehankkeet etenevät. On tärkeätä, että lippulajitutkimukset 
ajoitetaan niin, että esimerkiksi länsimetron käynnistyessä saadaan 
mahdollisimman pian luotettava kuntakohtainen matkustajajakauma. 
Helsingille on tärkeätä, että HSL:llä on tarpeelliset ja kattavat tiedot 
länsimetron operointi- ja infrakustannusten jakamiseen oikealla tavalla 
kunnittain heti liikennöinnin käynnistyttyä.

Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset

Vuonna 2016 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin 
suunnitelmiin.

Raitiolinjaston kehittäminen on Helsingin tavoitteiden mukaista. 
Suunnittelua Helsingin keskustaterminaalien käytöstä Länsimetron 
liikenteen käynnistymisen jälkeisessä tilanteessa tulee jatkaa 
kaupungin ja HSL:n yhteistyönä. Linjan 560 jatkamisesta Matinkylään 
tarvitaan selvityksiä liikenteellisistä, taloudellisista ja matkustamiseen 
liittyvistä vaikutuksista.

Tehdyistä linjastomuutoksista on tarpeen tehdä perusteellisempaa 
ennen-jälkeen -analyysiä, jotta voidaan arvioida joukkoliikenteen 
suunnittelun onnistuneisuutta erityisesti taloudellisuuden, palvelukyvyn 
ja palvelun laadun suhteen, eli kuinka hyvin tehdyt linjastomuutokset 
ovat tehostaneet joukkoliikenteeseen suunnatun rahoituksen käyttöä. 
Selvitystarve konkretisoituu esimerkiksi Kehäradan ja Länsimetron 
aiheuttamissa linjastomuutoksissa sekä raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman (RAILI) muutosten vaikutusten arvioinnissa.
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HSL:n taloussuunnitelmassa (s. 25) mainitaan, että M300-sarjan 
ensimmäiset metrojunat ovat liikenteessä kesän 2015 alussa. 
Tarkennetun aikataulun mukaan ensimmäiset metrojunat ovat 
liikenteessä loppuvuodesta 2015.

Kuntaosuuksien taso sekä kuntakohtaisen ylijäämän käyttö tai alijäämän maksaminen

Kuntaosuudet ovat olleet huomattavassa kasvussa koko HSL:n 
toiminnan ajan. Joukkoliikenteen suunnittelun ja palvelujen hankinnan 
keskittämisen piti tuoda mukanaan synergiahyötyjä. 

Helsingin strategiaohjelmassa on asetettu valtuustokaudelle 
2013–2016 kaupungin taloudelle tavoite, että velkaantumiskehitystä 
hidastetaan pitämällä käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän 
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden 
parantamisen tavoitteella. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä 
hyväksyi 24.4.2015 osaltaan HSL:ää koskevat tavoitteet tälle 
valtuustokaudelle seuraavasti:

”- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %

- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella

- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 
2016, päätetään vuosittain

- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä 
kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen 
mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.

Samalla koordinaatioryhmä kehotti kaupunkeja valmistelemaan 
yhteistyössä HSL:n kanssa yhteistyössä tuottavuuden mittaamisen ja 
laskennan kehittämistä, minkä pohjalta omistajaohjauksen tavoitteita 
tarvittaessa tarkennetaan.”

Helsingin kaupunki edellyttää edelleen, kuten aikaisempinakin vuosina, 
että edellä mainitut linjaukset otetaan lähtökohdaksi HSL:n toiminnan ja 
talouden suunnittelussa.

Kaupungin vuoden 2016 talousarvion valmistelussa Helsingin HSL-
kuntaosuuteen on varattu 195,52 milj. euroa. HSL:n alustavassa 
taloussuunnitelmassa Helsingin kuntaosuus vuonna 2016 on 
vähennysten jälkeen 203,7 milj. euroa (199,4 milj. euroa ilman 
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Kutsuplus-osuutta). Lopullisessa HSL:n taloussuunnitelmassa 
kuntaosuus on sopeutettava kaupungin talousarvion puitteeseen. 

Vuonna 2017 Helsingin kuntaosuudeksi on arvioitu 227,1 milj. euroa 
(220,5 milj. euroa ilman Kutsuplus-osuutta) ja 235,3 milj. euroa (226,4 
milj. euroa ilman Kutsuplus-osuutta) vuonna 2018.

Helsingin kuntaosuuden kasvu on moninkertainen verrattuna 
strategiatavoitteen mahdollistamaan kaupungin kokonaismenojen 
kasvuun ja myös huomattavasti ennakoitua lipputuottojen kasvua 
suurempi. Kustannusten kasvua on kyettävä taloussuunnitelmavuosina 
olennaisesti rajoittamaan kuntaosuuden kasvun pysäyttämiseksi. 
Kuntaosuudella katettava osuus kokonaiskustannuksista ei voi nousta 
yli 50 prosentin. Talouden tasapainottamiseen ja menojen kasvun 
rajoittamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota jo 
linjastosuunnitteluvaiheessa.

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

Lipun hintojen keskimääräiset muutokset

Lippujen hintojen korottaminen vähintään esitetyn mukaisesti on 
talouden tasapainottamiseksi välttämätöntä. Myös 
taloussuunnitelmavuosina on varmistettava kokonaiskustannusten 
kasvua vastaava lipputulokertymä korottamalla tariffeja nyt käsittelyssä 
olevassa suunnitelmassa esitettyä enemmän. Kaupungin talouden 
kehitys ei mahdollista kaupungin verorahoitusosuuden kasvattamista 
nykyisestä 50 %:sta.

Vuosien 2017 ja 2018 lipunhintoja määriteltäessä uuden 
tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista 
vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja 
lipputuloihin tarvitaan tarkempia arvioita.

HSL:n tulee yhdessä jäsenkuntiensa kanssa käynnistää välittömästi 
kehitystyö, jossa selvitetään miten joukkoliikenteen houkuttelevuus 
turvataan tulevaisuudessa myös lippujen hintojen osalta.

Tarkastusmaksun korottaminen

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon on perusteltua. 
Samalla on tehostettava matkalippujen tarkastusta. Toiminnan 
painopiste asiakkaiden informoinnissa uuden järjestelmän 
käyttöönottoon on hyvä asia.

Kutsuplus -liikenteen kehittäminen
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Vuonna 2012 alkanut Kutsuplus-liikenne on kokeiluna ollut 
käyttäjäpalautteen ja palvelun saaman huomion näkökulmasta 
positiivinen. KutsuPlus-autojen käyttöaste on kuitenkin muutoin 
palvelukysynnän huippuaikoina melko alhainen, samoin päivittäinen 
käyttö ja kaluston käyttöaste. Nykyisin subventioaste on noin 80 % ja 
yhden matkan kustannus on HSL:n mukaan noin 20 - 25 euroa. 
Palvelun kannattavuus ei suunnitellusta ajoneuvojen määrän 
lisäyksestä (nykyisestä 15 ajoneuvosta 100 ajoneuvoon vuoden 2018 
loppuun mennessä) huolimatta nouse riittävästi, vaan kuntien 
subventiota tarvittaisiin palveluun noin 50 % vielä vuonna 2018. Arvio 
Kutsuplus-liikenteen kokonaissubvention kehittymisestä vaikuttaa 
epärealistiselta, kun huomioidaan kuntatalouden säästötavoitteet. 
Mikäli subventioaste laskisi 50 %:iin, olisi yhden matkan subventio 
keskimäärin 10 euroa, mikä on selvästi suurempi kuin muiden 
joukkoliikennematkojen.

Helsingin kuntaosuuksien taso olisi HSL:n taloussuunnitelman 
mukaisena nousemassa tulevina vuosina ilman Kutsuplus-palveluakin 
enemmän kuin kaupungin talouden kehitys antaa myöten. Kutsuplus -
palvelu on luonteeltaan perinteistä joukkoliikennettä täydentävää 
ylimääräistä palvelua muutenkin hyvin toimivalla ydinalueella. 
Huomioon ottaen lisäksi palvelun tulevaisuudessakin raskaat 
kustannukset kokeilun jatkamiselle ei ole liikenteellisiä ja taloudellisia 
perusteita. Helsingin kaupunki esittää, että Kutsuplus -palvelukokeilua 
ei jatketa enää vuoden 2015 jälkeen. HSL:n tulee ensi tilassa selvittää 
mahdollisuuksia Kutsuplus-palvelun toiminnan jatkumiselle jonkin 
ulkopuolisen toimijan järjestämänä, muutoin kuin osana HSL:n 
järjestämää pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä.

Muuta

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa 2016 - 2018 ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen päivitetyssä talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksessä 2016 - 2018 olevat luvut poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Siltä osin kuin luvuissa on poikkeamia, on 
HSL:n lopullisessa taloussuunnitelmassaan yhteistyössä liikennelaitos -
liikelaitoksen kanssa päivitettävä luvut vastaamaan liikennelaitos -
liikelaitoksen esittämiä lukuja. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioliikennekorvaus, HSL 53,7 56,5 60,4
Raitioliikennekorvaus, HKL 51,8 55,3 59,1
Erotus -1,9 -1,2 -1,3
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HSL:n luvuissa on mukana bonuksiin varautuminen vuosittain 2016 -
2018; bonuksia ei ole mukana HKL:n luvuissa. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroliikennekorvaus, HSL 33,6 43,7 43,3
Metroliikennekorvaus, HKL 33,4 44,3 44,0
Erotus -0,2 0,6 0,7

 

HKL:n metroliikenteestä saama liikennöintikorvaus sisältää ns. 
lisäkorvausta 2,2 milj. euroa vuonna 2016. Lisäkorvaus on huomioitava 
yhdenmukaisesti sekä HKL:n että HSL:n talousarviossa ja 
taloussuunnitelmassa.

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,2 4,2 4,2
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,6 3,6 3,6
Erotus -0,6 -0,6 -0,6

 

HSL:n taloussuunnitelmassa esitetyt vuoden 2016 infrakorvausluvut 
sisältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen tasausta Helsingin 
osalta 1,3 milj. euroa, mikä vähentää Helsingille tulevaa infrakorvausta 
vuonna 2016. HKL:n infrakorvausluvuissa vastaavaa tasauserää ei ole, 
koska tasaus on käsitelty HKL:n taseessa velkana HSL:lle.

Seuraavassa vuoden 2016 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman 
edellä selvitettyä tasauserää, jotta luvut ovat vertailukelpoisia HKL:n 
lukujen kanssa.

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroinfrakorvaus, HSL 44,9 45,5 46,1
Metroinfrakorvaus, HKL 44,9 46,0 47,3
Erotus 0,0 0,5 1,1
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milj. euroa 2016 2017 2018
Länsimetron infrakorvaus, 
HSL

5,2 12,4 12,2

Länsimetron infrakorvaus, 
HKL

5,2 12,4 12,2

Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioinfrakorvaus, HSL 19,9 20,0 21,2
Raitioinfrakorvaus, HKL 19,9 20,3 21,7
Erotus 0,0 0,3 0,5

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7 
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,4
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,4
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,8 2,9 2,9
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,8 2,9 2,9
Erotus 0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2016 2017 2018
Infra yhteensä, HSL 73,9 82,0 83,6
Infra yhteensä, HKL 73,9 82,7 85,2
Erotus 0,0 0,7 1,6

 

HSL:n, Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin on vielä syytä 
tarkentaa länsimetron infrakustannusten laskentaperusteita niin, että 
laskentaperusteet vastaavat infrasopimusta ja että laskenta tapahtuu 
samoilla perusperiaatteilla kuin esimerkiksi kehäradan osalta.
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Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HSL

165,4 186,4 191,5

Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HKL

162,7 185,9 191,9

Erotus -2,7 -0,5 0,4

 

Taloussuunnitelman liitteessä 6 on lyhyesti kuvattu, miten infrakulut 
jaetaan kunnille. Kuvausta olisi hyvä täsmentää, ja kuvata tarkemmin 
tekstiosuudessa ja liitteen 6 kuvassa liikennemuodoittain 
infrakustannusten jakoperiaatteet. Esimerkiksi metroinfran osalta on 
tarkennettava, miten infrakustannusten jakaminen tapahtuu. Tämä on 
erityisen tärkeää, kun länsimetron liikenne alkaa, ja metron 
infrakustannuksia kertyy Helsingin lisäksi Espoolle, jolloin Helsingin 
kaupungin infrakustannukset jaetaan Helsingin sisällä tapahtuvien 
nousujen ja vastaavasti Espoon kaupungin infrakustannukset Espoon 
sisällä tapahtuvien nousujen perusteella.

Infrasopimuksen päivittäminen bussiterminaalien osalta

HSL:n ja jäsenkuntien välisessä infasopimuksessa on määritelty 
sopimukseen piiriin kuuluva infraomaisuus, omaisuuden arvon 
määrittely ja infralaskutuksen periaatteet. Infrasopimuksessa on 
lueteltu bussiterminaalit, jotka kuuluvat sopimukseen. Helsingin 
bussiterminaaleista sopimukseen sisältyvät Elielinaukio, Rautatientori, 
Kamppi, Itäkeskus, Malmi ja Herttoniemi. Uusien bussiterminaalien 
osalta sopimuksessa todetaan, että sopijapuolet neuvottelevat 
yksittäisten (uusien) bussiterminaalien sisällyttämisestä tämän 
sopimuksen piiriin. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että lähtökohtana 
pidetään tässä sopimuksessa lueteltuja terminaaleja (Elielinaukio, 
Rautatientori, jne).

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos on esittänyt HSL:lle 
infrasopimuksen päivittämistä niin, että sopimuksen piiriin tulisi myös 
muita bussiliikenteen infrahankkeita (esim. pienempiä terminaaleja) 
silloin, kun kunta toteuttaa terminaalin HSL:n ilmoittamien tarpeiden 
mukaan ja terminaali-investointi tuo merkittäviä säästöjä bussiliikenteen 
operoinnille ja on näin kokonaistaloudellisesti arvioiden kannattava 
investointi.
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Lauttasaareen tuleva uusi terminaali/kääntöpaikka on tällainen 
bussiliikenteen operoinnin tehokkuutta parantava infrahanke, jolla 
saadaan säästöjä liikennöintikustannuksissa. Tehtyjen selvitysten 
mukaan  terminaaliinvestointi maksaa itsensä takaisin alle viidessä 
vuodessa liikennöinnissä saavutettavien säästöjen takia. 

Nykyistä infrasopimusta tulisikin täsmentää niin, että tämäntyyppisen 
hankkeen pääomakustannukset voidaan sisällyttää infrasopimukseen. 
Muutoin on uhkana, että pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kannalta 
liiketaloudellisesti kannattavia bussiliikenteen infrainvestointeja jätetään 
tekemättä, kun kustannusjakoa ei voida toteuttaa oikeudenmukaisella 
kohtuullisella tavalla. Infrasopimuksen päivittämisellä niin, että se myös 
näiden hankkeiden osalta noudattaa hyötyjä maksaa –periaatetta, 
edistetään osaltaan hankkeiden toteutumista ja bussiliikenteen 
operointikustannusten alentamista.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

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

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

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä pyytää lausuntoa alustavasta 
taloussuunnitelmasta 31.8.2015 mennessä. Lausuntopyyntö on 
liitteenä 1, HSL:n hallituksen päätös 11.6.2013 § 103 liitteenä 2 ja 
taloussuunnitelma liitteenä 3.

Taloussuunnitelman yhteydessä HSL pyytää lausuntoa:

- strategiasuunnitelmasta

- liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista

- kuntaosuuksien tasosta

- lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista

- tarkastusmaksun korottamisesta

-kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin 
maksamisesta suunnitelmakaudella 2016 – 2018
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- jatketaanko Kutsuplus –palvelua TTS:ssä esitetyllä tavalla 31.12.2015 
päättyvän kokeilujakson jälkeen.

Taloussuunnitelman sisällöstä

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

Taloussuunnitelman mukaan HSL:n toimintatulot vuonna 2016 ovat 
670,0 milj. euroa. Kasvua vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna on 
52,6 milj. euroa (8,5 %). Toimintamenot ovat 2016 yhteensä 668,6 milj. 
euroa. Kasvua on vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna 63,2 milj. 
euroa (10,4 %) Toimintamenoista 75,6 % eli 505,2 milj. euroa on 
joukkoliikenteen operointikustannuksia.

Operointikustannuksista 63,2 % (319,7 milj. euroa ml. Kutsuplus) 
muodostuu bussiliikenteen kustannuksista, 18,5 % junaliikenteestä, 
10,6 % raitioliikenteestä ja 6,6 % metroliikenteestä. Vuonna 2016 
bussiliikenteen kustannuksia alentaa Länsimetron valmistuminen ja 
liityntäliikenteen alkaminen. 

Kutsuplus-liikenteen operointikustannusten vuonna 2016 arvioidaan 
olevan 5,1 milj. euroa, 13,0 milj. euroa vuonna 2017 sekä 26,3 milj. 
euroa vuonna 2018, mikäli Kutsuplus-liikennettä jatketaan koekäytön 
päätyttyä. Vuonna 2016 lipputuloja Kutsuplus –liikenteestä arvioidaan 
saatavan 1,3 milj. euroa, 5,4 milj. euroa vuonna 2017 ja 14,0 milj. 
euroa vuonna 2018. Palvelun kannattavuuden arvioidaan kehittyvän 
seuraavasti: vuonna 2016 lipputuloilla voidaan kattaa 26 % Kutsuplus-
liikenteen kustannuksista, 42 % vuonna 2017 ja 53 % vuonna 2018.

Mikäli Kutsuplus palvelu jatkuu kokeiluvaiheen jälkeen, on vuoden 
2016 marraskuun alkuun mennessä ajoneuvomäärä suunniteltu 
nostettavaksi asteittain nykyisestä 15 ajoneuvosta 45 ajoneuvoon ja 
vuonna 2017 vastaavasti 75 ajoneuvoon. Vuonna 2018 käyttöön on 
suunniteltu keskimäärin 100 autoa. Arkisin ajoneuvot ajavat kahdessa 
vuorossa. Lisäksi lauantailiikenne olisi tarkoitus aloittaa 
kokeiluluontoisesti 8 autolla marraskuussa 2016 alkaen ja olettaen 
asiakaspalautteen perusteella että kysyntää olisi, nostettaisiin 
ajoneuvojen määrä 20 autoon marraskuuhun 2017 mennessä. Vuonna 
2018 lauantailiikenteessä olisi keskimäärin 30 yhdessä vuorossa 
ajavaa autoa. Matkustajamäärien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 
254 000 nousua vuonna 2016, 894 000 nousua vuonna 2017 ja 2 071 
000 nousua vuonna 2018.

Kutsuplus –liikenteen nettokustannukset kunnille vuonna 2016 ovat 5,1 
milj. euroa, 8,9 milj. euroa vuonna 2017 ja 13,7 milj. euroa vuonna 
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2018. Tästä Helsingin osuus on 4,3 milj. euroa vuonna (74 % 
nettokustannuksista) 2016, 6,6 milj. euroa (74 %) vuonna 2017 ja 8,8 
milj. euroa (64 %) vuonna 2018.

Junaliikenteen menot kasvavat 2016 ja 2017 Kehäradan liikennöinnin 
ja uuden kaluston käyttöönoton takia. Raitioliikenteen kustannukset 
kasvavat 2016 uuden kaluston pääomakustannusten johdosta ja 
metroliikenteessä uuden kaluston ja Länsimetron käyttöönoton myötä. 

Joukkoliikenneinfran käyttökorvauksiksi on arvioitu 99,7 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus on 72,6 milj. euroa. HSL:n hallitus on 27.5.2014 
hyväksynyt sopimuksen infrakulujen kohdistamisesta. 
Taloussuunnitelman infrakustannukset on arvioitu tämän uuden 
sopimuksen mukaisesti. 

Vuonna 2017 joukkoliikenteen infrakustannukset kasvavat merkittävästi 
Länsimetron ja Kehäradan myötä. Vuonna 2017 kuntien 
subventioasteen arvioidaan keskimäärin olevan noin 53,5 %. Kuntien 
keskimääräisen subventioasteen pitämiseksi noin 50 %:ssa lipputuloja 
olisi lisättävä vuonna 2017 noin 24,9 milj. eurolla, mikä tarkoittaisi noin 
11,4 %:n korotusta nykyisiin lipun hintoihin.

Lipputuloja arvioidaan vuonna 2015 kertyvän 302,4 milj. euroa. 
Lipputulot muodostavat 48,8 % HSL:n toimintatuloista. Vuonna 2016 
lipputuloja arvioidaan olevan 327,0 milj. euroa. Kasvua on 8,1 % 
vuoden 2015 ennusteeseen nähden. Vuonna 2017 lipputulojen 
arvioidaan olevan 334,3 milj. euroa ja 346,2 milj. euroa vuonna 2018.

Helsingin sisäisten lippujen hintojen keskimääräiseksi korotukseksi 
vuonna 2016 esitetään 7,2 %. Seutulippujen keskimääräinen korotus 
on 6,7 %. Sisäisten lippujen korotus koskee kaikkia päälippulajeja ja 
ovat kertalippuja lukuun ottamatta hieman seudullisia lippuja 
korkeammalla tasolla seudullisten ja sisäisten kausilippujen välisen 
hintasuhteen pienentämiseksi. Sisäisten yleis- ja haltijakohtaisten 
kausilippujen hintoja esitetään korotettavaksi lähemmäksi 
omakustannushintaa. Seutulippujen hinnankorotus painottuu 
kertalippuihin. Myös arvolipun hintaa ja HSL-alueen kuntalaisille 
myytävää subventoitua kausilipun hintaa esitetään korotettavaksi.

Lippujen hintojen korotusehdotus johtuu pääosin kasvaneista 
Länsimetron käyttöönoton, Kehäradan (käytössä ensimmäistä kertaa 
koko vuoden) sekä muun metroliikenteen (metrovarikon laajennus, 
kulunvalvontalaitteisto) aiheuttamista infrakustannuksista. Osaltaan 
kustannuksia kasvattavat myös em. syistä aiheutuvat manuaalisen 
metro- ja junaliikenteen operointikustannusten kasvu. 
Yleiskustannusten puolella suurin kustannusten kasvu aiheutuu LIJ-
järjestelmän käyttöönotosta (vaikutus poistoihin) sekä sen ja nykyisen 
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matkakorttijärjestelmän yhtäaikaisesta ylläpidosta aiheutuvasta ICT- ja 
tietoliikennekulujen kasvusta.

Lipun hintojen korotusesityksessä ei ole huomioitu Kutsuplus-liikenteen 
kustannuksia, eikä VR: n ja HSL:n uuden lähijunaliikennöinnin 
aiesopimuksen vuosille 2016 – 2021 neuvotteluista mahdollisesti 
kertyviä säästöjä. Mikäli Kutsuplus-liikenteen kustannukset 
huomioitaisiin lipun hintojen korotusesityksessä, tarkoittaisi se 
lisäkorotusta 0,8 %-yksikköä vuonna 2016. VR:n uuden sopimuksen 
tuomien säästöjen huomioiminen lipun hintojen korotusesityksessä 
tarkoittaisi keskimäärin noin 1,0 % -yksikön alhaisempaa 
korotusesitystä vuonna 2016. Näitä uuden aiesopimuksen tuomia 
säästöjä ei ole huomioitu alustavassa TTS:ssä, koska tieto 
aiesopimuksesta tuli alustavan TTS:n laadinnan loppuvaiheessa, jolloin 
muutoksia lukuihin ei enää voitu tehdä.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetueksi on arvioitu 5,4 milj. euroa, 
josta Helsingin osuus asukaslukujen mukaisessa suhteessa on 2,8 milj. 
euroa.

Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten 
ja joukkoliikenneinfran sekä Kutsuplus -palvelunkuntaosuuksista. 
Kuntaosuudet muodostavat noin 48,8 % HSL:n tuloista.

Kuntaosuudet ovat 2016 yhteensä 326,7 milj. euroa, mikä sisältää 
arvioidun 5,1 milj. euron kuntaosuuden Kutsuplus -liikenteeseen. 
Helsingin kuntaosuus, joka on 62,3 % yhteenlasketusta 326,7 milj. 
eurosta, on 203,7 milj. euroa (kasvua noin 9,6 %) vuonna 2016. 
Vuonna 2017 Helsingin kuntaosuudeksi on arvioitu 227,1 milj. euroa ja 
235,3 milj. euroa vuonna 2018. 

Helsingin subventio vuonna 2016 on (ilman Kutsuplus –hanketta) 50,9 
%, vuonna 2017 se on 52,1 %, ja 2018 subvention määrä nousisi 53,5 
%:iin.

Tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon.

Merkittävimmät palvelutasomuutokset suunnitelmakaudella ovat:

Länsimetron liikenteen aloitus 2016

Länsimetron liikenne alkaa elokuussa 2016 ja siihen liittyen 
bussilinjasto Etelä-Espoossa ja Lauttasaaressa muuttuu 
liityntäliikenteeksi. 

Mankin ja Luoman seisakkeiden lakkauttaminen 2016

Koillis-Helsingin linjastomuutos 2017
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Runkolinja 500 Herttoniemi - Munkkivuori aloittaa vuonna 2017

Runkolinja 560 jatketaan Matinkylään vuonna 2018

Runkolinja 570 Mellunmäki - Aviapolis aloittaa vuonna 2018

Suunnitelmakaudella esitetään myös aloitettavaksi raitiolinjaston 
muutokset Helsingissä.

Joukkoliikenteen palvelutasossa Helsingin osalta suurimmat muutokset 
2016 liittyvät Länsimetron liikennöinnin alkamiseen elokuussa 2016. 
Metrossa siirrytään kahden vaunuparin juniin, jolloin vuoroväliä 
tihennetään. Länsimetron myötä myös liityntäliikenne alkaa 
Lauttasaaressa, ja vaikutuksia on myös Lehtisaareen, Kuusisaareen ja 
Maunulan seudulle.

Kampin ja Elielinaukion bussilinjojen päätepysäkeissä tapahtuu 
muutoksia Länsimetron johdosta sekä myös keskustakirjastotyömaan 
takia. Raitioliikenteessä perustetaan uusi linja 5 reitille Katajanokan 
terminaali – Rautatieasema. Linjan 57 reittiä jatketaan HSL-alueen 
poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti, ja linjan 84 
vuoroväliä varaudutaan tihentämään Kruunuvuorenrannan 
asukasmäärän kasvun takia.

HSL:n investoinnit vuonna 2016 ovat 34,1 milj. euroa, 9,8 milj. euroa 
vuonna 2017 ja 4,2 milj. euroa vuonna 2018. Merkittävin investointi on 
LIJ-hanke 33,4 milj. euroa suunnitelmakaudella (28,2 milj. euroa 
vuonna 2016, 4,1 milj. euroa vuonna 2017 ja 1,1 milj. euroa vuonna 
2018). matkustajainformaatiolaitteisiin ja –järjestelmiin (mm. uusi 
reittiopas, info- ja patterinäytöt, Live-etuuksien risteyslaitteet) on varattu 
suunnitelmakaudelle 5,4 milj. euroa (2,1 milj. euroa vuonna 2016, 2,0 
milj. euroa vuonna 2017 ja 1,2 milj. euroa vuonna 2018).

Saadut lausunnot

Asiasta on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta ja 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta. Lausunnot ovat 
päätöshistoriassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää strategisia tavoitteita 
kannatettavina, mutta korostaa mittareiden kehittämistä. Lautakunnan 
mielestä HSL:n esittämä 7,2 %:n korotus on merkittävä, mikä johtuu 
erityisesti infrakustannusten osuuden noususta. Jos korotusta ei tehdä 
lippujen hintoihin, tarkoittaisi se Helsingin osalta yli 5 miljoonan euron 
nousua jo nousevan kuntaosuuden lisäksi. Uhkana merkittävässä 
lippujen hintojen korotuksessa on se, että joukkoliikenteen suosio 
laskee.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että HSL:n tulisi vuoden 2016 
aikana selvittää, voisiko Kutsuplus-palvelu toimia muuten kuin osana 
HSL:ää. Lautakunnan mukaan tässä taloudellisessa tilanteessa 
sinänsä hyvälle palvelukonseptille ei vaikuta olevan nykymuodossaan 
taloudellisia edellytyksiä HSL:lle vuoden 2016 jälkeen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei kannata tarkastusmaksun 
korottamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto annettiin esittelijän 
ehdotuksesta poiketen useamman äänestyksen jälkeen. Äänestykset 
ilmenevät päätöshistoriasta.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausunnossa on tarkennuksia 
HSL:n taloussuunnitelman lukuihin. Lausunnossa myös kiinnitetään 
huomiota HSL:n ja sen jäsenkuntien välisen infrasopimuksen 
päivittämistarpeeseen bussiliikenteen infrahankkeiden osalta. 
Johtokunta painottaa Kutsuplus –hankkeen ajoneuvomäärän 
kasvattamista vain jatkuvan palvelukysynnän mukaisena ja ns. 
ylivuotoautojen käyttöä. Johtokunnan mukaan ennen merkittäviä 
lisäsatsauksia KutsuPlus -palveluun olisi syytä selvittää, onko 
nykyiseen taksijärjestelmään tai sitä sääteleviin normeihin tulossa 
sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa palvelun 
toimintaympäristöön ja kysyntään oleellisesti.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä hyväksyi 
24.4.2015 osaltaan HSL:ää koskevat seuraavat tavoitteet 
valtuustokaudelle 2013 – 2016:

”- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään 
kokonaiskustannusten kasvua vastaava

- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %

- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella

- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 
2016, päätetään vuosittain

- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä 
kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen 
mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.
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Samalla koordinaatioryhmä kehotti kaupunkeja valmistelemaan 
yhteistyössä HSL:n kanssa yhteistyössä tuottavuuden mittaamisen ja 
laskennan kehittämistä, minkä pohjalta omistajaohjauksen tavoitteita 
tarvittaessa tarkennetaan.”

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen hyväksymässä kaupungin 
vuoden 2016 talousarvioraamissa HSL:n kuntaosuus on 196,86 milj. 
euroa. Kaupunginhallituksen raamin yhteydessä tekemän päätöksen 
mukaisesti vuoden 2016 talousarvion menojen kokonaistaso 
tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia 
ennusteita kustannustason muutoksesta ja väestönkasvusta. 
Tuoreimpien ennusteiden perustella menoraamia tulisi tarkistaa 
keskimäärin noin prosentilla alaspäin. Talousarvion valmistelussa HSL-
kuntaosuuteen ollaan varaamassa 195,52 milj. euroa. Tällöinkin kasvu 
vuodesta 2015 (5,3 %) on huomattavasti strategiatavoitteen 
mahdollistamaa kaupungin kokonaismenojen kasvua korkeampi.

HSL:n alustavssa taloussuunnitelmassa Helsingin vuoden 2015 
kuntaosuus on 203,7 milj. euroa (Kutsuplus mukaan lukien ja 199,38 
ilman Kutsuplussaa). Taloussuunnitelmavuosien 2017 ja 2018 
kuntaosuudet ovat 227,1 milj. euroa (220,5 milj. euroa ilman Kutsuplus-
osuutta) ja 235,3 milj. euroa (226,4 milj. euroa ilman Kutsuplus-
osuutta). Kuntaosuuksien kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2016 on 9,6 
%, vuodesta 2015 vuoteen 2018 kasvu on 27 %. Strategiaohjelman 
mahdollistama kaupungin toimintamenojen vuosittainen kasvu on 1 – 2 
%, joten HSL:n suunnitelman suuruinen kuntaosuuden kasvu ei ole 
mahdollinen.

Lipputuottojen ja kuntaosuuden suhde on säilytettävä nykyisellä tasolla, 
joten lippujen hintojen tarkistukset ovat perusteltuja. Seuraavina 
vuosina lippujen hintoja on nostettava tarvittaessa vuodelle 2016 
esitettyä enemmän kokonaiskustannusten kasvua vastaavan 
lipputulokertymän varmistamiseksi.

Kutsuplus –hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan ovat 6,4 milj. 
euroa vuonna 2016, 14,3 milj. euroa vuonna 2016 ja 27,8 milj. euroa 
vuonna 2017. HSL:n mukaan vuonna 2016 lipputuloilla voidaan kattaa 
26 % Kutsuplus-liikenteen kustannuksista, 42 % vuonna 2017 ja 53 % 
vuonna 2018. Helsingin kustannuksiksi Kutsuplus –liikenteestä on 
arvioitu 5,5 milj. euroa vuonna 2016, 10,6 milj. euroa vuonna 2017 ja 
18,2 milj. euroa vuonna 2018. Helsingin kuntaosuus Kutsuplus -
liikenteestä on 4,3 milj. euroa vuonna 2016, 6,6 milj. euroa vuonna 
2017 ja 8,8 milj. euroa vuonna 2018. Lippujen hintojen 
korotusesityksissä ei ole huomioitu Kutsuplus-liikenteen kustannuksia, 
jotka merkitsevät 0,8 %-yksikön korotuspainetta lipun hintoihin.
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Alkuperäisessä suunnitelmassa Helsingin maksuosuus Kutsuplus -
hankkeessa oli noin 1,5 milj. euroa/vuosi kolmen vuoden kokeiluajalta.

Esittelijä katsoo, että sinänsä innovatiivisen Kutsuplus –palvelun 
jatkaminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa ja Kutsuplus- palvelun 
nykyisellä konseptilla ja kustannuksilla ole mahdollista. Ennen kuin 
palvelukonseptista HSL:n järjestämänä palveluna luovutaan, on 
mahdollisimman pikaisesti hyvä tarkastella mahdollisuudet löytää muu, 
HSL:n ulkopuolinen taho, jolla olisi mahdollisuudet ja kiinnostus ottaa 
palvelu itselleen.

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL:n lausuntopyyntö 29.5.2015
2 HSL:n pöytäkirjanote 26.5.2015
3 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Ksv
HKL

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 31.08.2015 § 793

HEL 2015-006574 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 208

HEL 2015-006574 T 00 01 06

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) strategiset tavoitteet ja visio 2025 antavat hyvän 
perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat omalta 
osaltaan Helsingin kaupungin maankäytölleen ja liikenteelleen 
asettamia tavoitteita.

Strategian toteutumisen seurantaan tulee kehittää mittareita, jotka 
kertoisivat muun muassa toiminnan taloudellisuudesta, tehokkuudesta 
ja suunnittelun laadusta. Mittariston tulee olla riittävän laaja, jotta sen 
avulla pystytään arvioimaan toiminnan onnistuneisuutta ja tehtyjä 
muutoksia. Tavoitteena tulee koko ajan olla joukkoliikenteen 
houkuttelevuuden sekä taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden 
parantaminen. Näitä tunnuslukuja ja niiden muuttumista tulisi seurata 
kulkumuodoittain ja liikennesektoreittain. Tunnuslukujen aikasarjat 
antaisivat paremman mahdollisuuden seurata ja analysoida pidemmän 
aikavälin muutoksia toiminnassa ja taloudessa.

Vuonna 2016 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät 
muutokset ovat perusteltuja ja pohjautuvat yhteistyössä valmisteltuihin 
suunnitelmiin.
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Linjan 560 jatkamisesta Matinkylään tarvitaan selvityksiä 
liikenteellisistä, taloudellisista ja matkustamiseen liittyvistä 
vaikutuksista. Raitiolinjaston kehittäminen on Helsingin tavoitteiden 
mukaista. Suunnittelua Helsingin keskustaterminaalien käytöstä 
Länsimetron liikenteen käynnistymisen jälkeisessä tilanteessa tulee 
jatkaa yhteistyönä HSL:n ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken.

HSL:n esittämän 7,2 %:n korotus on merkittävä, mikä johtuu erityisesti 
infrakustannusten osuuden noususta. Jos korotusta ei tehdä lippujen 
hintoihin, tarkoittaisi se Helsingin osalta yli 5 miljoonan euron nousua jo 
nousevan kuntaosuuden lisäksi. Uhkana merkittävässä lippujen 
hintojen korotuksessa on se, että joukkoliikenteen suosio laskee. 
Vuosien 2017 ja 2018 lipunhintoja määriteltäessä uuden 
tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista 
vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja 
lipputuloihin tarvitaan tarkempia arvioita.

HSL:n tulee yhdessä jäsenkuntiensa kanssa käynnistää kehitystyö, 
jossa selvitetään miten voitaisiin turvata joukkoliikenteen 
houkuttelevuus tulevaisuudessa myös lippujen hintojen osalta. 

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

Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole 
kannatettavaa. Toiminnan painopiste asiakkaiden informoinnissa uuden 
järjestelmän käyttöönottoon on hyvä asia.

Kutsuplus on kansainvälisestikin arvioituna edistyksellinen ja runsaasti 
huomiota ja kiitosta saanut tapa kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. 
Kutsuplussalla on onnistuessaan mahdollisuus mullistaa 
liikkumiskulttuuria merkittävästi, lisätä erityisesti autoilijoiden halua 
käyttää joukkoliikennettä ja vähentää henkilöautoriippuvuutta. Mikäli 
palvelun käyttö kasvaa HSL:n suunnitelmien mukaisesti, Kutsuplussalla 
voidaan osittain korvata huomattavasti kalliimpia infrastruktuuri-
investointeja. 

Kutsuplussasta saatu asiakaspalaute on poikkeuksellisen kiittävää. 
Kutsuplus-palvelu on myös saanut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä 
tunnustuspalkintoja. Henkilökohtaisuus ja asiakkaan tarpeet huomioiva 
kehitys lisää joukkoliikennepalveluiden houkuttelevuutta ja siten 
käyttöä. Kutsuplussan avulla joukkoliikenteen käyttäjiksi on saatu 
houkuteltua asiakasryhmiä, joiden tarpeisiin perinteinen joukkoliikenne 
ei anna vastinetta. Uuden liikennemuodon markkinointiin ja 
tiedotukseen tulee edelleen panostaa voimakkaasti, sillä suomalaiset 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 209 (272)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.09.2015

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

ovat aiempien kokemusten perusteella jäykkiä kokeilemaan uutta ja 
muuttamaan liikkumistottumuksiaan.

Palvelumuotona Kutsuplus on kannatettava ja se tukee kaupungin 
liikennepoliittisia tavoitteita. Jatkossa sen kustannusrakennetta on 
kuitenkin kehitettävä tehokkaammaksi. Arvio Kutsuplus-liikenteen 
kokonaissubvention kehittymisestä vaikuttaa epärealistiselta, kun 
huomioidaan kuntatalouden säästötavoitteet. Subventioaste on 
nykyisin noin 80 % ja yhden matkan kustannus on HSL:n mukaan noin 
20 - 25 euroa. Mikäli subventioaste laskisi 50 %:iin, olisi yhden matkan 
subventio keskimäärin 10 euroa.

Uuden palvelumuodon vakiinnuttaminen osaksi liikennejärjestelmää 
edellyttää voimakasta panostusta alkuvaiheessa, mutta palvelun 
kehittymisessä on myös osoitettava rakenteellista muutosta 
kokonaissubvention alenemiseen. Palvelun kustannustehokkuuden 
parantamiseksi on esitetty palvelun laajentamista, jolloin useampi 
käyttäjä osuu yhteiselle matkalle. Kasvu on tehtävä yhteistyössä 
muiden liikkumispalveluiden kanssa. Yhteistyö olisi myös kannattavaa 
kaikille osapuolille. Hiljaisen kysynnän aikana palvelulla ei olisi 
ylimääräistä autokapasiteettia nostamassa palvelun 
kokonaiskustannuksia ja siten subventioastetta. HSL saisi tuotettua 
palvelun laajemmalla alueella, useammille käyttäjille, edullisemmin, kun 
taas ylimääräistä kalustoa tarjoavat liikennöitsijät saisivat parannettua 
omaa käyttöastettaan. HSL:n tulisi vuoden 2016 aikana selvittää, 
voisiko Kutsuplus-palvelu toimia muuten kuin osana HSL:ää. Tässä 
taloudellisessa tilanteessa sinänsä hyvälle palvelukonseptille ei vaikuta 
olevan nykymuodossaan taloudellisia edellytyksiä vuoden 2016 jälkeen 
HSL:ssä.

Käsittely

18.08.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kohdan 14 loppuun lisäys viimeiseksi virkkeeksi:
HSL:n tulisi vuoden 2016 aikana selvittää, voisiko Kutsuplus-palvelu 
toimia muuten kuin osana HSL:ää. Tässä taloudellisessa tilanteessa 
sinänsä hyvälle palvelukonseptille ei vaikuta olevan nykymuodossaan 
taloudellisia edellytyksiä vuoden 2016 jälkeen HSL:ssä.

Kannattaja: Hennariikka Andersson

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Poistetaan nykyiset kohdat 6, 7 ja 8 ja muotoillaan 
kohdat 6 ja 7 seuraavasti:
Kohta 6
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HSL:n esittämän 7,2 %:n korotus on merkittävä, mikä johtuu erityisesti 
infrakustannusten osuuden noususta. Jos korotusta ei tehdä lippujen 
hintoihin, tarkoittaisi se Helsingin osalta yli 5 miljoonan euron nousua jo 
nousevan kuntaosuuden lisäksi. Uhkana merkittävässä lippujen 
hintojen korotuksessa on se, että joukkoliikenteen suosio laskee. 
Vuosien 2017 ja 2018 lipunhintoja määriteltäessä uuden 
tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista 
vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja 
lipputuloihin tarvitaan tarkempia arvioita.
Kohta 7
HSL:n tulee yhdessä jäsenkuntiensa kanssa käynnistää kehitystyö, 
jossa selvitetään miten voitaisiin turvata joukkoliikenteen 
houkuttelevuus tulevaisuudessa myös lippujen hintojen osalta. 

Kannattaja: Hennariikka Andersson

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Muutetaan kappale 10 muotoon: Tarkastusmaksun 
korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole kannatettavaa. Toiminnan
painopiste asiakkaiden informoinnissa uuden järjestelmän 
käyttöönottoon on hyvä asia.

Kannattaja: Mikko Särelä

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 10 muotoon: Tarkastusmaksun 
korottaminen 80 eurosta 100 euroon ei ole kannatettavaa. Toiminnan
painopiste asiakkaiden informoinnissa uuden järjestelmän 
käyttöönottoon on hyvä asia.

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

Ei-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Outi Silfverberg, Mikko Särelä, Heta 
Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5-4 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi jäsen Outi 
Silfverbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.  

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan.
EI-ehdotus: Kohdan 14 loppuun lisäys viimeiseksi virkkeeksi:
HSL:n tulisi vuoden 2016 aikana selvittää, voisiko Kutsuplus-palvelu 
toimia muuten kuin osana HSL:ää. Tässä taloudellisessa tilanteessa 
sinänsä hyvälle palvelukonseptille ei vaikuta olevan nykymuodossaan 
taloudellisia edellytyksiä vuoden 2016 jälkeen HSL:ssä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom 
Packalén, Risto Rautava, Outi Silfverberg, Mikko Särelä, Heta Välimäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9-0 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtaja Risto 
Rautavan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan nykyiset kohdat 6, 7 ja 8 ja muotoillaan kohdat 
6 ja 7 seuraavasti:
Kohta 6
HSL:n esittämän 7,2 %:n korotus on merkittävä, mikä johtuu erityisesti 
infrakustannusten osuuden noususta. Jos korotusta ei tehdä lippujen 
hintoihin, tarkoittaisi se Helsingin osalta yli 5 miljoonan euron nousua jo 
nousevan kuntaosuuden lisäksi. Uhkana merkittävässä lippujen 
hintojen korotuksessa on se, että joukkoliikenteen suosio laskee. 
Vuosien 2017 ja 2018 lipunhintoja määriteltäessä uuden 
tariffijärjestelmän vyöhykerajojen muutoksista aiheutuvista 
vaikutuksista matkustamiseen, liikenteenhoidon kustannuksiin ja 
lipputuloihin tarvitaan tarkempia arvioita.
Kohta 7
HSL:n tulee yhdessä jäsenkuntiensa kanssa käynnistää kehitystyö, 
jossa selvitetään miten voitaisiin turvata joukkoliikenteen 
houkuttelevuus tulevaisuudessa myös lippujen hintojen osalta. 

Jaa-äänet: 4
Jape Lovén, Outi Silfverberg, Mikko Särelä, Heta Välimäki

Ei-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava
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Tyhjä: 1
Eija Loukoila

Poissa: 0

Äänin 4-4 (1 tyhjä), puheenjohtajan äänen ratkaistessa, 
kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtaja Risto Rautavan 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.08.2015 § 129

HEL 2015-006574 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa 
kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta taloussuunnitelmasta 2016 – 
2018 seuraavanlaisen lausunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa 
kokouksessaan 26.5.2015. HSL:n hallitus samalla päätti pyytää 
taloussuunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. 

HSL pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista:

 strategiasuunnitelmasta, 
 liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, 
 kuntaosuuksien tasosta, 
 lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, 
 tarkastusmaksun korottamisesta,
 kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin 

maksamisesta suunnitelmakaudella 2015 - 2017,
 jatketaanko Kutsuplus-palvelua TTS:ssä esitetyllä tavalla 

31.12.2015 päättyvän kokeilujakson jälkeen.

Helsingin kaupungin lausunto toimitetaan HSL:lle 31.8.2015 mennessä. 

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan 
lauttaliikenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan 
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liittyvät palvelut. Lisäksi HKL on tehnyt erillisiä sopimuksia HSL:n 
kanssa mm. tilojen vuokraamisesta, automaattien ylläpidosta sekä IT-
palveluista. HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tärkein 
yhteistyökumppani, sillä HKL vastaa kokonaan raitio- ja 
metroliikenteestä sekä Suomenlinnan liikenteestä.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat luvut perustuvat pääosin 
HKL:n talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2016 - 2018, jota HKL:n 
johtokunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2015. HKL:n edellä tarkoitetun 
johtokunnassa alustavasti käsitellyn taloussuunnitelman luvut ovat 
osittain päivittyneet kesän aikana, ja HKL:n johtokunta käsittelee HKL:n 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä kokouksessaan 13.8.2015 
samanaikaisesti tämän lausunnon kanssa. 

Jäljempänä tässä lausunnossa on vertailtu HSL:n alustavan 
taloussuunnitelman 2016 - 2018 ja HKL:n päivitetyn talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesityksen 2016 - 2018 lukuja. HKL esittää, että silti 
osin kuin luvuissa on poikkeamia, niin HSL päivittää luvut vastaamaan 
HKL:n esittämiä lukuja lopullisessa taloussuunnitelmassaan 
yhteistyössä HKL:n kanssa.

HSL:n toimintastrategia 2025 ja strategiset tavoitteet 2016 - 2018

HKL:n mielestä HSL:n toimintastrategia ja strategiset tavoitteet antavat 
hyvän perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat 
omalta osaltaan Helsingin asettamia tavoitteita.

Strategisten periaatteiden lisäksi on tärkeää, että HSL määrittää 
tarkempia konkreettisia tavoitteita ja mittareita, jotka kertoisivat mm. 
joukkoliikenteen suunnittelun laadusta ja taloudellisuudesta. HSL:n 
tulisi sisällyttää näihin tavoitteisiin sellaisia asioita, jotka ohjaavat 
parantamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 
kustannustehokkuutta. Tehdyistä linjastomuutoksista on tarpeen tehdä 
perusteellisempaa ennen-jälkeen -analyysiä, minkä perusteella voidaan 
arvioida joukkoliikenteen suunnittelun onnistuneisuutta erityisesti 
taloudellisuuden ja palvelukyvyn ja palvelun laadun suhteen: Kuinka 
hyvin tehdyt linjastomuutokset ovat tehostaneet joukkoliikenteeseen 
suunnatun rahoituksen käyttöä. Tämä selvitystarve konkretisoituu 
esimerkiksi Kehäradan ja Länsimetron aiheuttamissa 
linjastomuutoksissa sekä raitioliikenteen linjastosuunnitelman (RAILI) 
muutosten vaikutusten arvioinnissa.  

Vuonna 2016 Helsingin joukkoliikenteeseen toteuttavat palvelutason 
muutokset ovat perusteluja. Raskaan raideliikenteen, runko- ja 
poikittaisliikenteen parantamista sekä raitiolinjaston ja joukkoliikenteen 
tuottavuuden kehittämistä tulee jatkaa tehtyjen kehittämissuunnitelmien 
mukaisesti. Liikennemuotojen työnjakoa keskustassa tulee edelleen 
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kehittää niin, että päällekkäinen bussi- ja raitioliikenteen tarjonta 
vähenee ja raitioliikenteen rooli kantakaupungissa vahvistuu. 

Helsinki on saanut huomattavasti kansainvälistäkin julkisuutta ns. 
liikkuminen palveluna -konseptin (Mobility as a Service) kehittäjänä. 
Liikkuminen palveluna -konseptin perusajatus on mahdollistaa liikkujille 
mahdollisimman yksinkertaisella ja vaivattomalla tavalla eri 
liikkumistavat käyttöön ilman, että käyttäjän itse tarvitsee investoida 
liikkumisvälineisiin, selvittää eri liikennemuotojen käyttöönottoon liittyviä 
kysymyksiä tai hankkia erilaisia maksuvälineitä. HKL tukee liikkuminen 
palveluna –konseptia muun muassa tarjoamalla kaupunkilaisille 
nykyaikaista kaupunkipyöräpalvelua keväästä 2016 alkaen. HKL ryhtyy 
selvittämään asemainfrastruktuurinsa kehittämistä niin, että se nykyistä 
monipuolisemmin palvelisi kaupunkilaisten arjen tarpeita. 

Liikkuminen palveluna –konseptiin kuuluu, että liikkumisoperaattorit 
kokoavat yhteen eri asiakkaiden tarpeisiin kokonaisuutena vastaavia 
niin julkisen (esim. kaupunkijoukkoliikenne, kaukojunaliikenne) kuin 
yksityisen sektorin (esim. vuokra-autot) palveluita ja muodostavat niistä 
palveluportfolioita. Liikkuminen palveluna -konseptin kehittämiseksi 
Helsingin seudulla olisi erittäin tärkeää, että HSL palveluportfolion 
olennaisimman osan eli joukkoliikennejärjestelmän kehittäjänä ottaisi 
asiassa aktiivisen roolin. Tämä avaisi myös HSL:lle mahdollisuuden 
uusiin lipunmyyntikanaviin ja joukkoliikenteen käytön merkittävään 
edistämiseen.

HSL kokeilee suunnitelmakauden aikana sähköbussiliikennettä. 
Sähköbussiliikenne edellyttää kunnilta latausinfrastruktuuria 
raitioliikenteen tavoin. HKL on varautunut sähköbussien latausinfran 
toteuttamiseen yhteistyössä HSL:n kanssa niin kuin asiaa on jo vuonna 
2015 valmisteltu. HKL:n yhtenä tavoitteena on pitemmällä aikajänteellä 
saavuttaa synergiahyötyjä raitioliikenteen ja sähköbussiliikenteen 
latausinfran kesken.  

HSL:n liikenteen luotettavuuden tavoitteiden osalta (s. 10) raitio-, 
metro- ja lauttaliikenteen tavoitteet noudattavat HKL:n tavoiteasetantaa 
samoissa asioissa. 

HSL:n taloussuunnitelman (s. 10) mukaan vuonna 2016 tehdään 
lippulajitutkimus lähijunissa, ja että vuosien 2017 ja 2018 
lippulajitutkimukset tarkentuvat sen perusteella, miten merkittävät 
joukkoliikennehankkeet etenevät. HKL toteaa, että on tärkeätä, että 
lippulajitutkimukset ajoitetaan niin, että esimerkiksi länsimetron 
käynnistyessä saadaan mahdollisimman pian luotettava 
kuntakohtainen matkustajajakauma. Helsingille on tärkeätä, että 
HSL:llä on tarpeelliset ja kattavat tiedot länsimetron operointi- ja 
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infrakustannusten jakamiseen oikealla tavalla kunnittain heti 
liikennöinnin käynnistyttyä.

HSL:n taloussuunnitelman liitteessä 6 (s. 78-79) on lyhyesti kuvattu, 
miten infrakulut jaetaan kunnille. HKL toteaa, että kuvausta olisi hyvä 
täsmentää, ja kuvata tarkemmin tekstiosuudessa (s.78) ja liitteen 6 
kuvassa (s.79) liikennemuodoittain infrakustannusten jakoperiaatteet. 
Esimerkiksi metroinfran osalta on tarkennettava, miten 
infrakustannusten jakaminen tapahtuu. Tämä on erityisen tärkeää, kun 
länsimetron liikenne alkaa, ja metron infrakustannuksia kertyy Helsingin 
lisäksi Espoolle, jolloin Helsingin kaupungin infrakustannukset jaetaan 
Helsingin sisällä tapahtuvien nousujen perusteella ja vastaavasti 
Espoon kaupungin infrakustannukset Espoon sisällä tapahtuvien 
nousujen perusteella.

HSL:n taloussuunnitelman (s. 15) mukaan raitiovaunujen kuljettajien 
lipunmyynti lopetetaan, kun kaikkiin vaunuihin on asennettu 
lippuautomaatit. HKL toteaa, että kuljettajalipunmyynnin lopettaminen 
nopeuttaa raitioliikennettä ja on yhdenmukainen niiden linjausten 
kanssa, joita HKL ja HKL:n johtokunta ja myös sitä edeltänyt 
joukkoliikennelautakunta ovat pitkään esittäneet.

HSL:n taloussuunnitelmassa (s. 25) mainitaan, että M300-sarjan 
ensimmäiset metrojunat ovat liikenteessä kesän 2015 alussa. HKL 
toteaa, että tarkennetun aikataulun mukaan ensimmäiset metrojunat 
ovat liikenteessä loppuvuodesta 2015.

Raitioliikenne

HSL ostaa raitioliikenteen HKL:ltä raitioliikenteen hoitamisesta vuonna 
2010 tehdyn pitkäaikaisen sopimuksen perusteella, joka jatkuu aina 
vuoden 2024 loppuun saakka. 

HSL:n taloussuunnitelmassa käsitellään myös raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman vaikutuksista linjastoon (s. 60 ja 64). HSL:n 
taloussuunnitelmassa arvioitu linjastosuunnitelman aiheuttama 
kustannusmuutos vastaa HKL:n arviota muutoksen 
kustannusvaikutuksesta. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioliikennekorvaus, HSL 53,7 56,5 60,4
Raitioliikennekorvaus, HKL 51,8 55,3 59,1
Erotus -1,9 -1,2 -1,3
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HSL:n luvuissa on mukana bonuksiin varautuminen vuosittain 2016 - 
2018; bonuksia ei ole mukana HKL:n luvuissa. Raitioliikenteen 
liikennöintikorvausten tasoa nostavat pääomakulut, joita aiheutuu 
uusien liikenteeseen tulevien raitiovaunujen poistoista ja koroista. 
Korvaustasoa nostaa myös linjastoon tulevat muutokset.

Metroliikenne

HSL ostaa metroliikenteen HKL:ltä metroliikenteen hoitamisesta 
vuonna 2010 tehdyn pitkäaikaisen sopimuksen perusteella, joka jatkuu 
aina vuoden 2024 loppuun saakka. 

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroliikennekorvaus, HSL 33,6 43,7 43,3
Metroliikennekorvaus, HKL 33,4 44,3 44,0
Erotus -0,2 0,6 0,7

HKL:n metroliikenteestä saama liikennöintikorvaus sisältää ns. 
lisäkorvausta 2,2 milj. euroa vuonna 2016. Tämä lisäkorvaus on tärkeä 
HKL:lle, koska sillä korvataan länsimetron käyttöönottoon liittyviä 
menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata ennen liikenteen 
alkamista elokuussa 2016. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon 
laajentamisen kustannuksia sekä metroliikenteen käynnistämisessä 
tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamisesta aiheutuvia kuluja. HKL 
toteaa, että lisäkorvaus on huomioitava yhdenmukaisesti sekä HKL:n 
että HSL:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

Länsimetron käynnistyminen elokuusta 2016 alkaen merkitsee, että 
metroliikenteen liikennöintikorvaukset kasvavat voimakkaasti verrattuna 
vuoden 2015 tasoon vuosina 2016 - 2018, minkä jälkeen tilanne 
tasoittuu. Vuoden 2018 liikennöintikorvaukset noudattelevat vuoden 
2017 tasoa. 

Lauttaliikenne

HSL tilaa Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen HKL:ltä. HKL ostaa 
lauttaliikenteen  Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. HKL ja HSL ovat 
tehneet Suomenlinnan lauttaliikenteestä liikennöintisopimuksen vuonna 
2013 ajalle 2010 - 2017.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 217 (272)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
07.09.2015

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,2 4,2 4,2
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,6 3,6 3,6
Erotus -0,6 -0,6 -0,6

  

Infrakorvaukset

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

HSL:n taloussuunnitelmassa esitetyt vuoden 2016 infrakorvausluvut 
sisältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen tasausta Helsingin 
osalta 1,3 milj. euroa, mikä vähentää Helsingille tulevaa infrakorvausta 
vuonna 2016. HKL:n infrakorvausluvuissa vastaavaa tasauserää ei ole, 
koska tasaus on käsitelty HKL:n taseessa velkana HSL:lle. 
Seuraavassa esityksessä vuoden 2016 HSL:n infrakorvausluvut on 
esitetty ilman edellä selvitettyä tasauserää, jotta luvut ovat 
vertailukelpoisia HKL:n lukujen kanssa.

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Metroinfrakorvaus, HSL 44,9 45,5 46,1
Metroinfrakorvaus, HKL 44,9 46,0 47,3
Erotus 0,0 0,5 1,1

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Länsimetron infrakorvaus, 
HSL

5,2 12,4 12,2

Länsimetron infrakorvaus, 
HKL

5,2 12,4 12,2

Erotus 0,0 0,0 0,0
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milj. euroa 2016 2017 2018
Raitioinfrakorvaus, HSL 19,9 20,0 21,2
Raitioinfrakorvaus, HKL 19,9 20,3 21,7
Erotus 0,0 0,3 0,5

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7 
Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,4
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,4
Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,8 2,9 2,9
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,8 2,9 2,9
Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2016 2017 2018
Infra yhteensä, HSL 73,9 82,0 83,6
Infra yhteensä, HKL 73,9 82,7 85,2
Erotus 0,0 0,7 1,6

  

Infrakorvaustasoa nostaa länsimetron käynnistyminen elokuussa 2016. 
HKL toteaa, että HSL:n, Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin on 
vielä syytä tarkentaa länsimetron infrakustannusten laskentaperusteita 
niin, että laskentaperusteet vastaavat infrasopimusta ja että laskenta 
tapahtuu samoilla perusperiaatteilla kuin esimerkiksi kehäradan osalta.
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Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

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

milj. euroa 2016 2017 2018
Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HSL

165,4 186,4 191,5

Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HKL

162,7 185,9 191,9

Erotus -2,7 -0,5 0,4

  

Infrasopimuksen päivittäminen bussiterminaalien osalta

HSL:n ja HSL:n jäsenkuntien välisessä infasopimuksessa on määritelty 
sopimukseen piiriin kuuluva infraomaisuus sekä omaisuuden arvon 
määrittely ja infralaskutuksen periaatteet.

Infrasopimuksessa on lueteltu ne bussiterminaalit, jotka kuuluvat 
sopimukseen; Helsingin bussiterminaaleista sopimukseen sisältyvät 
Elielinaukio, Rautatientori, Kamppi, Itäkeskus, Malmi ja Herttoniemi. 
Uusien bussiterminaalien osalta sopimuksessa todetaan, että 
sopijapuolet neuvottelevat yksittäisten (uusien) bussiterminaalien 
sisällyttämisestä tämän sopimuksen piiriin. Lisäksi sopimuksessa 
todetaan, että lähtökohtana pidetään tässä sopimuksessa lueteltuja 
terminaaleja (Elielinaukio, Rautatientori, jne).

HKL on esittänyt HSL:lle, että infrasopimusta päivitettäisiin niin, että 
infrasopimuksen piiriin tulisivat myös muita bussiliikenteen 
infrahankkeita (esim. pienempiä terminaaleja) silloin, kun kunta 
toteuttaa terminaalin HSL:n ilmoittamien tarpeiden mukaan ja 
terminaali-investointi tuo merkittäviä säästöjä bussiliikenteen 
operoinnille ja on näin kokonaistaloudellisesti arvioiden kannattava 
investointi. 

HKL on HSL:lle informoinut, että Lauttasaareen tuleva uusi 
terminaali/kääntöpaikka on juuri tällainen bussiliikenteen operoinnin 
tehokkuutta parantava infrahanke, jolla saadaan säästöjä 
liikennöintikustannuksissa. Tehtyjen selvitysten mukaan ko. terminaali-
investointi maksaa itsensä takaisin alle viidessä (5) vuodessa HSL:lle 
liikennöinnissä saavutettavien säästöjen takia. Nykyistä infrasopimusta 
tulisi tämän vuoksi täsmentää niin, että tämän tyyppisen hankkeen 
pääomakustannukset voidaan sisällyttää infrasopimukseen. 
Vastaavissa tapauksissa on uhkana, että pääkaupunkiseudun 
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joukkoliikenteen kannalta liiketaloudellisesti kannattavia bussiliikenteen 
infrainvestointeja jätetään tekemättä, kun kustannusjakoa ei voida 
toteuttaa oikeudenmukaisella kohtuullisella tavalla. Päivittämällä 
infrasopimus niin, että se myös näiden hankkeiden osalta noudattaa 
hyötyjä maksaa –periaatetta edistää osaltaan, että hankkeet saadaan 
toteutettua ja sillä tavalla viime kädessä alennettua bussiliikenteen 
operointikustannuksia.

KutsuPlus-palvelun jatkaminen

Lausuntopyynnössä HSL pyytää kantaa siitä, tulisiko Kutsuplus-
palvelua jatkaa TTS:ssä esitetyllä tavalla 31.12.2015 päättyvän 
kokeilujakson jälkeen.

KutsuPlus on kansainvälisestikin arvioituna edistyksellinen ja runsaasti 
myönteistä huomiota ja kiitosta saanut tapa kaupunkiliikenteen 
kehittämiseksi. Kutsuplussalla on onnistuessaan mahdollisuus 
mullistaa liikkumiskulttuuria merkittävästi, lisätä erityisesti autoilijoiden 
halua käyttää joukkoliikennettä ja vähentää olennaisestikin 
henkilöautoriippuvuutta. Mikäli palvelun käyttö kasvaa HSL:n 
suunnitelmien mukaisesti, auttaa Kutsuplus merkittävästi näköpiirissä 
olevien liikenteellisten paineiden ratkaisemiseen selvästi kalliimpien 
vaihtoehtojen, kuten esimerkiksi infrastruktuuri-investointien, sijasta. 
KutsuPlussan onnistuminen edellyttää voimakasta panostusta 
alkuvaiheessa, jota lähivuodet vielä ovat. 

HKL painottaa, että KutsuPlussan kustannustehokkuutta tulee 
merkittävästi parantaa. Keinoja tähän voivat olla mm. markkinointi ja 
liikenteen hallittu laajentaminen kustannustehokkaalla tavalla. Nykyisin 
muutoin palvelukysynnän huippuaikoina KutsuPlus-autojen käyttöaste 
on melko alhainen, jolloin autot odottavat liikaa tyhjinä ja suhteellisen 
suurilla autoilla ajetaan vain muutama matkustaja kerrallaan kyydissä. 
Tulisi harkita, että HSL:n KutsuPlus -järjestelmässä olisi käytössä vain 
niin paljon palveluresursseja, että niille riittää koko palveluajan 
jatkuvasti kyytejä. Koko ajan käytössä olevaa ajoneuvokapasiteettia 
tulisi sitten tarpeen mukaan täydentää ns. ylivuotoautoilla (esimerkiksi 
taksit), jotka olisivat KutsuPlussan käytössä vain tarpeen mukaan ja 
joille maksettaisiin korvausta vain ajetuista (ja siis maksetuista) 
matkoista. Tämä järjestely olisi winwin-tilanne, jossa HSL saisi 
tuotettua palvelun jopa merkittävästi edullisemmin ja ylivuotokalustoa 
tarjoavat liikennöitsijät saisivat parannettua omaa käyttöastettaan.

HKL katsoo, että ennen merkittäviä lisäsatsauksia KutsuPlus -
palveluun olisi syytä selvittää, onko nykyiseen taksijärjestelmään tai 
sitä sääteleviin normeihin tulossa sellaisia muutoksia, jotka saattavat 
vaikuttaa palvelun toimintaympäristöön ja kysyntään oleellisesti.
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Käsittely

13.08.2015 Vaali

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään KutsuPlus-asiaa käsittelevään kohtaan:

"HKL katsoo, että ennen merkittäviä lisäsatsauksia KutsuPlus -
palveluun olisi syytä selvittää, onko nykyiseen taksijärjestelmään tai 
sitä sääteleviin normeihin tulossa sellaisia muutoksia, jotka saattavat 
vaikuttaa palvelun toimintaympäristöön ja kysyntään oleellisesti."

Kannattaja: Riina Simonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään KutsuPlus-asiaa käsittelevään kohtaan: "HKL 
katsoo, että ennen merkittäviä lisäsatsauksia KutsuPlus -palveluun olisi 
syytä selvittää, onko nykyiseen taksijärjestelmään tai sitä sääteleviin 
normeihin tulossa sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa 
palvelun toimintaympäristöön ja kysyntään oleellisesti."

Jaa-äänet: 1
Marjaana Syrjälä

Ei-äänet: 6
Kari Kälviä, Ari Lehtinen, Tuomas Rantanen, Riina Simonen, Lilja 
Tamminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Sakari Oka

Poissa: 1
Kimmo Kokkila

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 838
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

pelastuslautakunta 1.9.2015
teknisen palvelun lautakunta 3.9.2015
yleisten töiden lautakunta 1.9.2015

  

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli rakennus- ja ympäristötointa johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan toisen esityksen kaupunginhallituksen 
asioista (Ryj/2) kokouksen 32. asiana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 224 (272)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
07.09.2015

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

§ 839
Maankäyttösopimus Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
kanssa Lauttasaaren asemakaavamuutoksen johdosta (AK 12276, 
tontit 31119/1 ja 12)

HEL 2015-007084 T 10 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31119 tonttien 1 ja 12 
omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa liitteen 1 
mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä 
tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12276 kartta
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 31.3.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutoksessa nro 12276 asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueen tontit  31119/1 ja 12 osoitetaan asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK). Tonteille on muutoksessa osoitettu 
rakennusoikeutta yhteensä 14 700 k-m², josta uutta rakennusoikeutta 
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on 2 542 k-m². Muutokseen sisältyy myös käyttötarkoituksen muutosta 
(590 k-m²), kun nykyinen toimistorakennusten rakennusoikeus 
muutetaan asuinrakennusoikeudeksi. 

Maanomistajan aloitteesta valmisteltu muutosehdotus korottaa tonttien 
arvoa merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 päättämän ohjeistuksen mukaisesti 
neuvoteltu maankäyttösopimus.

Tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi sopimus, jonka mukaan 
tämä suorittaa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista 
kaupungille korvausta 678 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne ja maanomistus

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lauttasaaren Vattuniemen 
eteläosassa, joka on pääosin 1980-luvulla rakennettua 
asuntokerrostaloaluetta. 

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit 31119/1 ja 12 kuuluvat 
asuin- ja liikerakennusten korttelialueeseen, jonka rakennusoikeus on 
12 158 k-m². 

Tontilla 31119/1 sijaitsee kaksi vuonna 1973 valmistunutta 
asuinkerrostaloa (yhteensä 6 200 k-m²). Tontilla 31119/12 sijaitsee 
vuonna 1982 valmistunut asuinkerrostalo (6 677 k-m²) sekä vuonna 
1969 valmistunut toimistorakennus (576 k-m²). 

Tontit omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12276 sisältö

Maanomistaja on hakenut tonttien asemakaavaa muutettavaksi 
tavoitteena asuinkorttelin täydennysrakentaminen.

Muutoksessa asuin- ja liikerakennusten korttelialueen tonteista 31119/1 
ja 12 muodostetaan uusi tontti 31119/20. Tontti osoitetaan 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), jolle kolmen nykyisen 
asuinkerrostalon lisäksi saa rakentaa kaksi uutta asuinkerrostaloa ja 
sijoittaa lasten päiväkodin. Tontilla 31119/12 sijaitseva toimistotalo 
puretaan.

Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on yhteensä 14 700 k-m², 
jossa on lisäystä nykyiseen asemakaavaan 2 542 k-m². Muutokseen 
sisältyy myös käyttötarkoituksen muutos, jossa nykyisen kaavan 
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mukainen toimistorakennusten rakennusoikeus (590 k-m²), muutetaan 
asuinrakennusoikeudeksi.

Asemakaavamuutoksen kartta on liitteenä 2 ja 
kaupunkisuunnittelulautakunnan sitä koskeva esitys 
kaupunginhallitukselle liitteenä 3. 

Tonttien arvo nousee

Asemakaavan muutoksen seurauksena tonttien 31119/1 ja 12 arvo 
nousee merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa neuvoteltu 
kaupunginhallituksen 9.6.2014 päättämän ohjeistuksen mukaisesti 
liitteenä 1 oleva maankäyttösopimus.

Maankäyttösopimus

Sopimuksen mukaan tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
678 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen 
kustannuksiin.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen 
nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä 
maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa.

Lopuksi

Kiinteistölautakunnan yksimieleisesti hyväksymän esityksen mukainen 
sopimus vastaa kaupunginhallituksen ohjeistusta ja noudatettua 
käytäntöä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12276 kartta
3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja 31.3.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus
Liite 1

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 345

HEL 2015-007084 T 10 01 00

Kiinteistökartta 49/670 493, Nahkahousuntie 13 - 15

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta 
oikeutetaan tekemään 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 
tontin 1 ja 12 omistajan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman 
kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia 
vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA131-22)

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 840
Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden siirto lopullisille osakkaille

HEL 2015-008024 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

1

Merkitä tiedoksi Arabian Palvelu Oy:n hallituksen päätöksen, jolla 
hallitus on todennut, että yhtiön osakkeet tulee voimassa olevien 
rakennuttajasopimusten mukaisesti siirtää lopullisille omistajille ja
vastaavasti osakkeiden hallinta luovuttaa 30.9.2015 ennen samana 
päivänä pidettävää yhtiön ylimääräistä yhtiökokousta.

2

Hyväksyä asuntotuotantotoimiston hallussa olevien osakkeiden 
luovutuksen ja kehottaa kiinteistövirastoa huolehtimaan näiden sekä 
omassa hallinnassaan olevien Arabian Palvelu Oy:n osakkeiden 
vastikkeettomasta luovuttamisesta voimassa olevien 
rakennuttamissopimusten edellyttämällä tavalla lopullisille osakkaille 
yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti 30.9.2015 mennessä ja 
allekirjoittamaan osakeluovutukseen liittyvät asiakirjat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015
2 Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 

10.6.2002 (877 §)
3 Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 

§)
4 Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 

(682 §)
5 Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Arabian Palvelu Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Arabian Palvelu Oy:n perustaminen ja toimiala sekä rakennuttaja- ja liittymissopimukset

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 10.6.2002 (877 §) 
Arabianrannan asemakaava-alueen kaupungin maalla tapahtuvan 
asuntorakentamisen aloitusalueen asuntotonttien 
maanvuokrasopimusehtojen toteuttamiseksi perustaa Arabianrannan 
palveluyhtiön, Arabian Palvelu Oy, ja samalla hyväksyä 
yhtiösopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja rakennuttaja- ja 
liittymissopimuksen alueelle.

Toimialuetta on sittemmin laajennettu ja uusia alueita koskevat 
rakennuttaja- ja liittymissopimukset hyväksytty kaupunginhallituksen 
päätöksin 11.10.2004 (1248 §) ja 5.5.2008 (682 §).

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokrata sekä hallita ja ylläpitää 
Arabianrannan aluetta palvelevia 
pysäköintialueita tai tiloja, yhteispiha-alueita ja niiden taidehankkeita ja 
kerhotiloja. Yhtiö antaa vuokralle
pysäköintipaikkoja ja kerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa ja 
ylläpitää osakkaiden käytössä olevaa alueellista tietoverkkoa.

Yhtiön käyttökustannukset katetaan osakkeenomistajien kuukausittain 
suorittamilla autopaikkojen, yhteispihojen ja niiden taidehankkeiden, 
kerhotilojen ja tietoverkon käyttömaksuilla.

Yhtiön ja osakkaiden välillä solmituissa sopimuksissa määritellyillä 
toiminta-alueilla liittymismaksut määritetään erikseen niin, että 
osakkaat vastaavat niiden suorittamisesta, mahdollisesta 
lisälainoituksesta ja sen aiheuttamista pääomakuluista toiminta-
aluekohtaisesti. Varsinaisten
käyttökustannusten osalta noudatetaan yhtiön toimialueella yhtenäistä 
hinnoittelua.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä 
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hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen 
varajäsen.

Yhtiön yhtiöjärjestys ja voimassa olevat rakennuttaja- ja 
liittymissopimukset ovat liitteinä 1 - 4 ja elokuussa 2015 päivitetty 
osake- ja osakasluettelo liitteenä 5.

Osakkeiden omistuksen ja hallinnan siirtäminen lopullisille omistajille

Yhtiön osakkeet jätettiin perustajayhteisöjen eli rakentajien ja 
rakennuttajien omistukseen ja haltuun siihen saakka, kunnes ne 
pysäköinti- ja yhteistilasopimusten ehtojen mukaisesti tulevat 
luovutettaviksi alueen maanvuokralaisille ja tontinomistajille 
(=osakasyhteisöt, lopulliset omistajat). Osakkeet tulee siirtää 
perustajaosakkailta näille palveluyhtiön hallituksen määräämänä 
ajankohtana, kuitenkin viimeistään alueen pysäköinti-, yhteispiha- ja 
kerhotilajärjestelmien sekä alueellisen valokuituverkoston tultua 
valmiiksi rakennetuksi. 

Kaupungin suoraan tai välillisesti omistamien osakasyhteisöjen 
osakkeet ovat vielä kiinteistöviraston ja asuntotuotantotoimiston 
hallinnassa. Nämä tulee luovuttaa lopullisille osakasyhteisöille Arabian 
Palvelu Oy:n hallituksen ilmoittamana ajankohtana 30.9.2015. 
Kiinteistöviraston ja asuntotuotantotoimiston tulee siksi yhteistyössä 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa valmistella osakkeiden 
luovutukset niin, että luovuttaminen on viimeistään tuolloin mahdollista. 
Siirtohinta sisältyy osakasyhteisön hankinta-arvoon, joten osakkeet on 
perusteltua luovuttaa vastikkeetta. Mahdollisen varainsiirtoveron 
suorittaa siirronsaaja. 

Osakkeiden luovutus lopullisille osakkaille tuolloin on tärkeää, jotta 
nämä pääsevät rakennuttamis- ja liittymissopimusten mukaisesti sen 
jälkeen tuona päivänä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
toimimaan osakkaan asemassa ja äänivallalla ja näin siirtämään yhtiön 
hallinnon rakennuttajilta itselleen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Arabian Palvelu Oy, yhtiöjärjestys 9.7.2015
2 Arabian Palvelu Oyn perustaminen ja rakennuttamissopimus, Khs 

10.6.2002 (877 §)
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3 Arabian Palvelu Oyn toimialueen laajentaminen, Khs 11.10.2004 (1248 
§)

4 Arabian Palvelu Oy, rakennuttaja- ja liittymissopimus, Khs 5.5.2008 
(682 §)

5 Arabian Palvelu Oyn osakkeet, yhteenveto 7.8.2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Arabian Palvelu Oy Oikaisuvaatimusohje, 

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asuntotuotantotoimisto
Oikeuspalvelut
Tilakeskus
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§ 841
Toimitilatontin varaaminen ja optio jatkovarauksista 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontit 17096/6, 
7 ja 8)

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata 17. kaupunginosan (Pasila) 
toimitilarakennusten korttelista nro 17056 suunnitellun tontin nro 6 (10 
000 k-m²) ja Ilmalantorin tason +40.3 alapuolisen alueen sekä 
Ilmalantorille merkityn liikerakennuksen rakennusalan (kl, 600 m²), 
jotka sijoittuvat kiinteistölle 091-436-0003-0012, Rakennusosakeyhtiö 
Hartelalle toimistohankkeen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka ja 
muutoin seuraavin ehdoin:

1

Tontille 17056/6 rakennettavan toimistotalo ja Ilmalantori ja sen 
maanalainen tila on suunniteltava yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston 
kanssa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan 
kustannuksellaan tontille 17056/6 rakennettavaan rakennukseen 
asemakaavassa yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten osoitetut alueet 
ja rakennusalan osat (jk1, jk2 ja jk3). Suunnitelmat on laadittava 
yhteistyössä kaupungin rakennusviraston kanssa.

3

Varauksensaaja tulee tontin 17056/6 rakennettavan rakennuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa ottaa huomioon kaavamuutoksen 
mukainen Hakamäentien yli Pohjois-Pasilaan johtava silta (y) ja 
Ilmalantori sekä sen maanalaiset tilat ja noudatettava kaupungin 
rakennusviraston ja liikennelaitoksen niiden osalta antamia ohjeita.

4

Asemakaavan nro 11561 mukaan tonttien 17056/1-8 autopaikat on 
sijoitettava kellarikerroksiin ja maan tai pihakannen alle tonteille 
17056/2-8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä. Ilmalantorin alle saa sijoittaa 
liikunta- ja pysäköintitiloja. Tonttien pysäköintitilojen ajoliuskat saa 
sijoittaa tonteille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.
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5

Varauksensaaja on velvollinen sopimaan asemakaavan nro 11561 
mukaisen rakentamisen edellyttämistä yleistä jalankulkua ja pyöräilyä, 
Ilmalansiltaa, Ilmalantoria sekä sen maanalaista tilaa ja autopaikkoja 
koskevista rasitteista korttelin 17056 muiden tonttien ja viereisten 
kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.

6

Varauksensaajalle tullaan esittämään varausta myös viereisille tonteille 
17056/7-8, mikäli varauksensaaja allekirjoittaa tontin 17056/6 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 31.12.2016 mennessä.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista eikä kustannuksista, jos tonttien luovutusta ei saada 
aikaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Hakemus
3 Asemakaavan muutos nro 11561
4 Kartta varausalueesta
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 
varattaisiin Pasilan Ilmalan alueelta 10 000 k-m²:n toimitilatontti nro 
17056/6 toimistorakennuksen suunnittelua varten 31.12.2016 saakka. 
Tontti on tarkoitus myydä, jos hanke toteutuu.

Varauksensaajalla on oikeus saada tontit 17056/7-8 varatuksi, mikäli 
nyt varattavista alueista allekirjoitetaan maanvuokrasopimus 
31.12.2016 mennessä. 

Hanke tukisi Ilmalan alueen kehittymistä merkittävänä 
toimitilakeskittymisenä. Alueelle on erinomaiset kulkuyhteydet useilla 
liikennevälineillä muun muassa Kehäradan ansiosta.

Lautakunta puoltaa Hartelan hakemusta ja pitää toimitilatontin 
varaamista toimistorakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten 
kaupungin elinkeinopolitiikan ja Ilmalan alueen työpaikkojen säilymisen 
ja lisäämisen kannalta perusteltuna.

Esittelijän perustelut

Hakemus

Hartela pyytää hakemuksessaan (4.6.2015), että sille varattaisiin 
Pasilasta, läheltä Ilmalan juna-asemaa, Helsingin kaupungin 
omistamasta toimitilarakennusten korttelista (KTY) nro 17056 tontti nro 
6 sekä Ilmalantorin alue. Lisäksi Hartela pyytää, että kaupunki varaisi 
optiolla myös korttelin nro 17056 tontit nro 7 ja 8.

Sijaintikartta ja hakemus ovat esityksen liitteinä 1 ja 2.

Tietoa hakijasta

Hartela on suomalainen, vuonna 1942 perustettu perheyhtiö. 
Työntekijöitä on noin tuhat rakennusalan ammattilaista kirvesmiehistä 
myyntineuvottelijoihin. Hartela kehittää elinympäristöjä ja rakentaa 
taloja satojen miljoonien edestä joka vuosi. Yli 70-vuotias konserni on 
perheyhtiö kolmannessa sukupolvessa. Hartela on pääkaupunkiseudun 
johtavia toimitilojen kehittäjiä. Rakennusosakeyhtiö Hartelan liikevaihto 
oli vuonna 2014 noin 156 miljoonaa euroa.

Hartelan toteuttamia toimistokohteita Helsingissä ovat Bolero Business 
Park Pitäjänmäellä, Menuetto Business Center Munkkivuoressa ja 
Jätkäsaaren Pacific toimistotalo Jätkäsaaressa. Hartelan kehittämä 
Konalan lähipalvelukeskus Ristikko valmistuu kokonaisuudessaan 
syyskuussa 2015.
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Tällä hetkellä Hartelalla on suunnitteilla Helsinkiin kauppakeskus 
Hertsin hanke Herttoniemeen ja Bolero Business Parkin neljäs vaihe 
Pitäjänmäelle.

Hartelan 2000-luvulla toteuttamia hankkeita pääkaupunkiseudulla ovat 
mm. Life Science Center ja Swing Plus Espoon Keilaniemessä, 
Quartetto Business Park Espoon Leppävaarassa, Verkkokauppa.com 
liiketilat Helsingin Jätkäsaaressa, K-Supermarketit Paloheinä ja 
Hämeenkylä sekä Taidetehtaan alue Porvoossa.

Tämän suunnitteluvarauspyynnön yhteydessä Hartela luopuu Helsingin 
kaupunginhallituksen 18.11.2013 varaamasta alueesta POPA-hanketta 
varten (Pohjois-Pasila 17097 ja yleiset alueet).

Alueen omistus

Pasilan Ilmalan rakentamattomat toimitilatontit 17056/6-8 ovat 
kaupungin omistuksessa ja vapaassa hallinnassa. Kaupunki on saanut 
tontit omistukseensa Sponda Kiinteistöt Oy:n kanssa 7.10.2011 
allekirjoitetulla vaihtokirjalla, joka perustuu Ilmalanrinteen 
kaavamuutosta nro 11561 koskevaan maankäyttösopimukseen ja 
siihen liittyneeseen mainittujen toimitilatonttien ostoon.

Sponda rakennuttaa parhaillaan tonttien länsipuolelle 
toimistokokonaisuutta, johon Sweco-konsernin toimitilat ovat 
sijoittumassa. 

Ilmalanrinteen asemakaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2011 Ilmalanrinteen 
asemakaavan muutoksen nro 11561, joka on saanut lainvoiman 
5.1.2012.

Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY) 17056 tonttien 6-8 
rakennusoikeus on yhteensä 22 000 k-m². Korttelialueen rakennuksiin 
saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, 
studio- ja näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja. 

Tontille 17056/6 rakennettavaan rakennukseen on kaavamuutoksessa 
merkitty yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten varatut alueen ja 
rakennusalan osat (jk1, jk2 ja jk3). Lisäksi tontin rakennukseen liittyy 
Hakamäentien yli Pohjois-Pasilaan johtava silta (y) ja Ilmalantori ja sen 
maanalaisen tila.

Tonttien 17056/1-8 autopaikat on sijoitettava kellarikerroksiin ja maan 
tai pihakannen alle tonteille 17056/2-8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 236 (272)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
07.09.2015

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

Niitä saa sijoittaa myös Ilmalantorin alle. Tonttien pysäköintitilojen 
ajoliuskat saa sijoittaa tonteille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.

Hartelalle varataan myös Ilmalantorille merkitty 600 k-m²:n 
liikerakennuksen rakennusala, johon saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, 
myymälä-, näyttely-, sosiaali- ja julkisten palvelujen tiloja. 

Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät Kehäradan ansiosta ja 
tulevat vielä paranemaan vuosikymmenen vaihteessa raitiolinja 9:n 
aloittaessa liikennöinnin Ilmalantorille.

Ote kaavamuutoskartasta, kartta varausalueesta ja korttelin 
havainnekuva ovat liitteinä 3, 4 ja 5.

Suunniteltava hanke

Hakija suunnittelee ja kehittää Pohjois-Pasilaan Ilmalan juna-aseman 
välittömään läheisyyteen nyt varattavalle tontille 17056/6 ja siihen 
liittyville saman korttelin tonteille 7 ja 8 Airy-nimistä hanketta 
tavoitteena luoda siitä houkutteleva ja urbaani toimistoratkaisu hyvien 
joukkoliikennepalveluiden äärelle.

Hankkeen laajuus on yhteensä noin 21 700 k-m². Ensimmäisen 
vaiheen laajuus on noin 10 000 k-m² ja jatko-option laajuus noin 
11 700 k-m². Kohteen autopaikat sijoitetaan Ilmalantorin alle. 

Toimistotontin varaaminen

Kaavailtua toimitilahanketta voi pitää kaupungin elinkeinopolitiikan ja 
Ilmalan työpaikkojen lisäämisen kannalta elinkeinopoliittisesti 
kannatettavana. Hankkeen toteuttamiseksi on perusteltua päättää nyt 
ensimmäisen tontin varaamisesta, ja mikäli hanke lähtee pian 
toteutumaan, myös mahdollisesta jatkovarauksesta. 

Varaus tulisi tehdä 31.12.2016 saakka ja varauspäätökseen tulisi 
sisällyttää kaavamuutoksen mukaiset yleisten jalankulku- ja pyöräily-
yhteyksien, Ilmalansillan, Ilmalantorin ja sen maanalaisen tilan sekä 
autopaikkojen suunnittelua ja toteutusta sekä rasitteita koskevat ehdot.

Raitiovaunulinjan kääntöpaikka on suunniteltu toteutettavaksi 
Ilmalantorille, joten olisi kaupungin edun mukaista, että torin alapuoliset 
rakenteet ja ympäröivät rakennukset saataisiin toteutettua 
mahdollisimman pian.

Tonttien vuokrausperusteet ja niihin mahdollisesti liittyvä ostovelvoite 
valmistellaan myöhemmin erikseen kiinteistölautakunnan ja 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi.
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Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Hakemus
3 Asemakaavan muutos nro 11561
4 Kartta varausalueesta
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 351

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
varaisi Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 17. kaupunginosan (Pasila) 
toimitilarakennusten korttelista suunnitellun tontin 17056/6 (10 000      
k-m²) ja Ilmalantorin tason +40.3 alapuolisen alueen sekä Ilmalantorille 
merkityn liikerakennuksen rakennusalan (kl, 600 m²), jotka sijoittuvat 
kiinteistölle 091-436-0003-0012, toimistohankkeen suunnittelua varten 
31.12.2016 saakka ja muutoin seuraavin ehdoin:

1
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Tontille 17056/6 rakennettavan toimistotalon ja Ilmalantorin ja sen 
maanalaisen tilan suunnittelu on tehtävä yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston 
kanssa.

2

Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan 
kustannuksellaan tontille 17056/6 rakennettavaan rakennukseen 
kaavamuutoksen mukaiset yleistä jalankulkua ja pyöräilyä varten 
varatut alueen ja rakennusalan osat (jk1, jk2 ja jk3). Suunnitelmat on 
laadittava yhteistyössä kaupungin rakennusviraston kanssa.

3

Varauksensaaja tulee ottaa huomioon tontin 17056/6 rakennuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa kaavamuutoksen mukainen 
Hakamäentien yli Pohjois-Pasilaan johtavan silta (y) ja Ilmalantori sekä 
sen maanalaiset tilat ja noudatettava siinä kaupungin rakennusviraston 
ja liikennelaitoksen antamia ohjeita.

4

Asemakaavan nro 11561 mukaan tonttien 17056/1 - 8 autopaikat on 
sijoitettava kellarikerroksiin ja maan tai pihakannen alle tonteille 
17056/2 - 8, tarvittaessa yhteisjärjestelyinä. Ilmalantorin alle saa 
sijoittaa liikunta- ja pysäköintitiloja. Tonttien pysäköintitilojen ajoliuskat 
saa sijoittaa tonteille 17056/1, 3, 4, 6, 7 ja 8.

5

Varauksensaaja on velvollinen sopimaan asemakaavan nro 11561 
mukaisen rakentamisen edellyttämistä yleistä jalankulkua ja pyöräilyä, 
Ilmalansiltaa, Ilmalantoria sekä sen maanalaista tilaa ja autopaikkoja 
koskevista rasitteista korttelin 17056 muiden tonttien ja viereisten 
kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.

6

Varauksensaajalle tullaan esittämään varausta myös viereisille tonteille 
17056/7 - 8, mikäli varauksensaaja allekirjoittaa tontin 17056/6 
pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen 31.12.2016 mennessä.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista 
vahingoista eikä kustannuksista, jos tonttien luovutusta ei saada 
aikaan.
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(L1117-53)

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 240 (272)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
07.09.2015

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

§ 842
Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja 
Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle 
kehittämishanketta varten Espoon Leppävaarassa

HEL 2015-007721 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja 
Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle karttaliitteestä 1 
ilmenevän noin 2,8 hehtaarin kokoisen rakentamattoman alueen 
Espoon Leppävaaran ns. Säterinkallion alueelta asuinalueen 
suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2017 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Varauksensaajilla on oikeus hakea Espoon kaupungilta asemakaavan 
laatimista varauspäätöksen mukaiselle rakentamiselle.

2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta 
asemakaavaa varten sekä kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien 
erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine 
vuorovaikutusmenettelyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Varauksensaajat ovat tietoisia siitä, että pikaraitiotien (Jokeri I) 
kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä saattaa supistaa rakentamisaluetta.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen 
kiinteistöverosta.

4

Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella 
myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

5
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Kaupunki käy omistamiensa maiden osalta 
maankäyttösopimusneuvottelut Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä 
varauksensaajien kanssa. 

Maankäyttösopimukseen perustuva korvaus otetaan huomioon tonttien 
kauppahinnassa niitä luovutettaessa. Tarkoituksena on, että 
maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen suoritus hoidetaan 
asemakaavan perusteella muodostettavien tonttien luovutuksen 
yhteydessä.

6

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa 
aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa asemakaavaa saada 
aikaan eikä tontteja siksi voida luovuttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartat
2 Varausanomus
3 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
Liite 3

Espoon kaupunki/tonttiyksikkö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Tiivistelmä

Kokeneista rakennus- ja asuntoalan toimijoista koostuvan 
yhteistyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa varattavaksi 
esitettävälle hankealueelle asuntoratkaisuiltaan monipuolinen ja 
hallintamuodoltaan vaihteleva noin 30 000 k-m²:n kokoinen 
asuinkerrostaloalue Leppävaaran eteläosaan, kaavaillun Jokeri I -
pikaraitiotien varrelle. Varauksensaajien tarjoamiin hallintamuotoihin 
kuuluvat omistus-, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut asemakaavoituksen 
aloittamista yhteistyöryhmän alustavien suunnitelmien pohjalta.

Kaupungin omistama varausalue muodostaa hankealueen pääosan. 
Toteutuessaan hanke nostaisi merkittävästi kaupungin omistaman, 
nykyisellään asemakaavoittamattoman maan arvoa. Alueesta 
neuvotellaan vastaavasti Espoon kaupungin kanssa tehtäväksi tuleva 
maankäyttösopimus.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hanke

Varauksensaajien tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa alueelle koteja 
eri ikäryhmille, asumisuraa aloittelevista ensiasunnon hankkijoista 
senioreihin. Asuntoja on tarkoitus toteuttaa vaihteleviin 
elämäntilanteisiin; kompakteista pienistä yksiöistä suurempiin useaan 
ilmansuuntaan avautuviin perheasuntoihin. Tavoitteena on lisäksi 
muodostaa alueen asuntokannasta omistus- ja hallintamuodoltaan 
monipuolinen. Varauksensaajien tarjoamiin asumisratkaisuihin kuuluvat 
omistus-, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot.

Suunnittelualueen asuntorakentamisen määräksi on alustavissa 
suunnitelmissa esitetty noin 30 000 k-m². Kevyen liikenteen yhteys 
jakaa suunnittelualueen pohjois-etelä -suunnassa kahteen kortteliin. 
Pohjoispuoli on esitetty asuinkorttelialueena johon VI ja VIII -kerroksiset 
asuinrakennukset voisi sijoittaa vaihtelevaan suurkortteliin.  
Eteläkortteli toimisi pysäköintialueena ja sille voisi sijoittaa VI-
kerroksinen puolittain rinteeseen upotettu pysäköintitalo. 

Hakemus on liitteenä 2. Alueeseen ei kohdistu muita hakemuksia.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut asemakaavoituksen 
aloittamista edellä selostettujen alustavien suunnitelmien pohjalta. Sen 
lausunto on liitteenä 3.

Varausalueen tiedot
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Varattava alue sijaitsee Leppävaaran eteläosassa, Kehä I:n ja 
Turunväylän eritasoristeyksen läheisyydessä, Säterinmetsän 
townhouse -alueen ja Linnoitustien toimistokeskittymän välissä. 
Rakentamaton alue on maastoltaan topografisesti vaihtelevaa, osin 
kallioista metsää. Alueella ei ole asemakaavaa.

Varattavaan alueeseen kuuluu 13 Helsingin kaupungin omistamaa 
rakentamatonta kiinteistöä taikka niiden määräalaa, joiden yhteispinta-
ala on noin 2,8 ha.

Sijaintikartat ovat liitteenä 1.

Varauksen ehdot

Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajat vastaavat alueen 
kaavoituksen edellyttämistä kustannuksista, kuten erilaisista 
suunnittelu- ja selvityskustannuksista. Alue on suunniteltava 
yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon 
kaupungin kanssa.

Pikaraitiotien (Jokeri I) kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä ja sen 
Turunväylää ylittävä silta supistanee jossain määrin varausalueen itä- 
ja eteläosan rakentamismahdollisuuksia. 

Helsingin kaupunki vastaa maanomistajana Espoon kaupungin kanssa 
sovittavan maankäyttösopimuksen velvoitteista, jotka varauksensaajat 
voivat kuitenkin ottaa vastattavakseen tonteista maksettavan 
kauppahinnan suorituksen yhteydessä ja sitä vastaavasti vähentäen. 

Asemakaavan vahvistuttua Helsingin kaupunki myy varauksensaajille 
tai niiden määräämille muodostettavissa olevat hankkeen vaatimat 
tonttialueet luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei 
hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista omistaa 
ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja. 

Varauksen tarkoituksenmukaisuus

Kaupungin resurssit ulkokunnissa omistamiensa alueiden kaavalliseen 
ja toiminnalliseen kehittämiseen ovat varsin rajalliset. Hyvä vaihtoehto 
kaupungin omalle suunnittelulle on tällaisissa tilanteissa varauksen 
kautta kiinnittää aluetta kehittämään taho, jonka etu syntyy 
kehittämistyön rakentamismahdollisuuksien kautta. Samalla toteutuu 
kaupungin etu maanomistajana, kun kaavoituksen arvonnousu 
realisoituu alueen myynnin kautta. 

Varauksensaajat ovat olleet asiassa aloitteellisia ja Espoon kaupungin 
kaupunkisuunnittelukeskus on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, 
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joten alueen varaamista hakijoille on pidettävä perusteltuna ja 
kaupungin edun mukaisena.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartat
2 Varausanomus
3 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaajat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Liite 1
Liite 3

Espoon kaupunki/tonttiyksikkö Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 355

HEL 2015-007721 T 10 01 01 00

Linnoitustie, Espoo

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että SRV Yhtiöt Oyj:n, 
VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle 
varataan karttaliitteestä nro 3 ilmenevä noin 2,8 hehtaarin kokoinen 
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rakentamaton alue Espoon Leppävaaran ns. Säterinkallion alueelta 
asuinalueen suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2017 saakka 
seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajilla on oikeus hakea Espoon kaupungilta asemakaavan 
laatimista varauspäätöksen mukaiselle rakentamiselle.

2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta 
asemakaavaa varten sekä kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien 
erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine 
vuorovaikutusmenettelyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Varauksensaajat ovat tietoisia siitä, että pikaraitiotien (Jokeri I) 
kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä saattaa supistaa rakentamisaluetta.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen 
kiinteistöverosta.

4

Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella 
myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

5

Kaupunki käy omistamiensa maiden osalta 
maankäyttösopimusneuvottelut Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä 
varauksensaajien kanssa. 

Maankäyttösopimukseen perustuva korvaus otetaan huomioon tonttien 
kauppahinnassa niitä luovutettaessa. Tarkoituksena on, että 
maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen suoritus hoidetaan 
asemakaavan perusteella muodostettavien tonttien luovutuksen 
yhteydessä.

6

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa 
aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa asemakaavaa saada 
aikaan eikä tontteja siksi voida luovuttaa.
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Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 843
Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren 
rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357)

HEL 2015-007365 T 10 03 05

Esitys

Kaupunginhallitus päätti pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) 
Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueella olevaa 
rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 
16.9.2017 saakka (piirustus nro 12357, päivätty 18.8.2015).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja 
rakennuslain 202 §:n mukaan päätös tulee voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12357/18.8.2015

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue
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Rakennuskielto on voimassa 16.9.2015 saakka 53. kaupunginosan 
Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saarilla.

Taustaa

Isosaari ja Kuivasaari ovat Senaatti-kiinteistöjen ja Pikku Kuivasaari 
Metsähallituksen omistuksessa. Saaria ympäröivää merialuetta 
hallinnoi Metsähallitus. Puolustusvoimat on keskeisten toimintojen 
osalta luopunut Isosaaresta. Luovutusprosessi on käynnissä.

Isosaarella on laajat metsäalueet ja toimiva infrastruktuuri (tiet, 
satamat, sähkö, vesi, jätevedenpuhdistamo). Rakennuskanta on 
pääosin hyväkuntoista, lisäksi saarella on golfkenttä. Kuivasaarella on 
runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön 
aikaista rakennuskantaa. Sekä Isosaari että Kuivasaari kuuluvat 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 
(RKY 2009).

Saarilla ja niiden lähiympäristön luodoilla on arvokkaita luontokohteita. 
Ehdotuksessa Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015-2024 
(ympäristölautakunta 19.5.2015) esitetään kasvistoltaan ja 
linnustoltaan arvokkaan Pikku Kuivasaaren sekä linnustoltaan 
arvokkaiden Kiislapaaden, Kuivakarin ja Peninniemen-Peninkarin 
rauhoittamista niiden luonnontilan säilymiseksi.  

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa. 

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa Helsingin Yleiskaava 2002. Yleiskaavan mukaan 
Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari 
virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Helsingin uuden 
yleiskaavan luonnoksessa (2014) alue on merkitty merellisen 
virkistyksen ja matkailun alueeksi.

Saarille tullaan laatimaan asemakaava. Isosaari kaavoitetaan pääosin 
virkistys- ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja, kuten öljyntorjuntaa, 
tutkitaan. Joitakin puolustusvoimien toimintoja on tarkoitus säilyttää 
alueella. Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari kaavoitetaan virkistys- ja 
matkailukäyttöön. Kaava laaditaan yhteistyössä maanomistajien, 
liikuntaviraston ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen rakennuskannan 
suojelu otetaan huomioon. Asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 aikana.
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Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan poikkeamismenettelyllä 
suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta 
tulevan kaavan toteuttamista.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää 
kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin 
perusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut 
rakennuskieltoalueesta 18.8.2015 päivätyn piirustuksen nro 12357.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennuskieltokartta nro 12357/18.8.2015

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon 
määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Kiinteistövirasto
Rakennuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2015 § 799
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HEL 2015-007365 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 212

HEL 2015-007365 T 10 03 05

Ksv 4204_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku 
Kuivasaaren alueella olevaa rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- 
ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.9.2017 saakka (piirustus 
nro 12357, päivätty 18.8.2015).

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 844
Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle 
uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon 
lisäämiseksi

HEL 2015-008293 T 10 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa otsikkoasiassa seuraavan lausunnon:

Uuden 10 vuoden tukimallin tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa esitetään vuokra-
asuntotuotannon lisäämiseksi uutta kymmenen vuoden välimallia, joka 
olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille. 
Uuden tukimallin on tarkoitus olla alan toimijoita kiinnostava, luoda 
uutta tuotantoa ja edistää kohtuuhintaisen, pieni- ja keskituloisille 
asukkaille soveltuvien asuntojen rakentamista suurimpiin 
kasvukeskuksiin. 

Tavoitteeksi on asetettu pysyvä tukimuoto, joka ei ole osa valtion 
vastasyklistä suhdannepolitiikkaa, kuten oli vuoden 2008 välimalli, vaan 
jatkuvasti tarjolla. Tukea voisivat saada kaikki kiinnostuneet 
rakennuttajat, yleishyödyllistä statusta ei edellytetä. Tuki kohdennetaan 
kasvukeskuksiin, joissa on jälkimarkkinat asunnoille sääntelyn 
päätyttyä. Mallin avulla tavoitellaan lisää kohtuuhintaista 
asuntotuotantoa olemassa olevien arava-tuotteiden rinnalle.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hallitus on nimennyt selvityshenkilön 
selvittämään millaisin edellytyksin voitaisiin luoda edellä kuvattu uusi 
10 vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoon. Ympäristöministeriö 
valmisteli aiemmin myös 20 vuoden korkotukimallia, jonka haasteena 
niin ikään oli löytää tasapaino tuen ja säätelyn välille niin, että se 
samalla kiinnostaisi alan toimijoita. Nyt lausunnolla oleva 10 vuoden 
mittainen, niin ikään pysyväksi aiottu tukimalli sisältää paljon 
yhtymäkohtia aiempaan valmisteluun sen suhteen, miten voidaan 
yhteen sovittaa valtion taloudellinen tuki ja tuotantomalliin kohdistuvat 
rajoitukset niin, että tuki täyttää EU:n valtion tukea koskevat 
säännökset ja samalla pysyy houkuttelevana rakennusalan toimijoiden  
mielestä. Tämä uusi malli korvannee aiemman 20 vuoden 
korkotukimallin valmistelun. Kaupunki pitää tärkeänä, että sosiaalisen 
asuntotuotannon kokonaisuutta tarkastellaan mahdollisimman 
yhtenäisenä toiminnallisena järjestelmänä niin, että se tarjoaa erilaisia 
vaihtoehtoja tuottajille säilyttäen kuitenkin päätavoitteena 
kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisen.
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Julkinen valta voi tukea sosiaalista asuntotuotantoa nk. SGEI-
säännösten mukaisesti. Tuki on korvausta yrityksen tuottamasta 
julkisen palvelun velvoitteesta, joka kuuluu julkiselle vallalle. Suomessa 
yleisin kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukimalli on ns. pitkä korkotuki. 
Siinä valtio antaa lainoille omavastuukoron ylittävältä osalta korkotukea 
ja valtion takauksen sekä Helsingin seudulla väliaikaisesti  myös 10 
000 euron suuruisen käynnistysavustuksen asuntoa kohti. Samalla 
asukasvalinnalle on asetettu tietyt kriteerit, vuokrat perustuvat 
valvottuun omakustannusperiaatteeseen ja sijoitetun oman pääoman 
tuotontuloutus on rajattu enintään 8%:tiin. Rajoitusten kestoaika on 40 
vuotta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan asunnot on 
rakennettu tällä tukimuodolla. Aiemmin valtio on ollut myös lainan 
myöntäjänä mutta nykyisin lainat otetaan rahoituslaitoksista eikä valtio 
myönnä enää näitä nk. Arava-lainoja. Edellä luetellut asukasvalintaa, 
vuokran määritystä ja tuoton tuloutusta koskevat rajoitukset ja niiden 
valvonta on Suomen järjestelmässä hoidettu nk. 
yleishyödyllisyyssäännösten kautta.

Nykyisin on olemassa myös pitkää korkotukea lyhyempi ja 
rajoituksiltaan kevyt rahoitusmalli, nk. 20 vuoden takauslainamalli 
vuokra-asuntojen rakentamiseen. Valtion takaus on saatavissa lainalle, 
jossa taattavaksi hyväksytään 95 prosenttia kohtuullisista rakennus- ja 
tonttikustannuksista, takausaika on enintään 30 vuotta ja asuntoja on 
käytettävä vuokra-asuntoina koko takausajan mutta vähintään 20 
vuotta. Lainansaajalta ei edellytetä yleishyödyllisyyttä eikä 
asukasvalintoja ja vuokratasoa säännellä. Rakentamisen on 
perustuttava pääsääntöisesti kilpailumenettelyyn. Takausmaksu on 0,5 
prosenttia myönnetyn lainan pääomasta. Kuluvana vuonna asunnoille 
voi Helsingin seudulla saada myös 5000 euron käynnistysavustuksen 
asuntoa kohden. Tälläkin mallilla on syntynyt kasvukeskuksiin asuntoja 
mutta Helsingissä se ei ole kiinnostanut toimijoita liiemmin. Kaupunki 
on puoltanut yhteensä kolmea hanketta, joiden rakentamista ei ole 
vielä aloitettu. Sen sijaan vapaarahoitteinen vuokratuotanto on ollut 
viime vuosina ollut vilkasta. 

Tulevat tuotto-odotukset saattavat kannustaa toimijoita

Valtio tukee perinteisesti uustuotantoa korkotuella,  
käynnistysavustuksella tai niiden yhdistelmällä ja lisänä voi olla valtion 
takaus. Kannustimena uudessa mallissa eivät olisi pelkästään 
välittömät vuokratuotto-odotukset, vaan myös tuotto, joka on 
saatavissa sääntelyn päätyttyä. Sääntelyn aikana yritykselle ei 
annettaisi mahdollisuutta tulouttaa kohtuullista suurempaa voittoa 
(nykyisessä aravajärjestelmässä 8 %:n tuottoa omalle pääomalle 
pidetään kohtuullisena). Haasteena on yhteen sovittaa tukielementit ja 
rajoitukset niin, että toimijan kannalta kannattaa ottaa 10 vuoden 
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rajoitukset vastaan tilanteessa, jolloin täysin vapaarahoitteinen ja 
rajoitukseton tuotantokin vetää hyvin vuokra-asuntomarkkinoilla. 

Kohtuuhintaisuus

Vuokratason edullisuuden voi periaatteessa varmistaa samalla 
omakustannusperiaatteella, jota sovelletaan muussa arava-
tuotannossa. Selvyyden vuoksi ja läpinäkyvyyden tavoittamiseksi on 
syytä määrittää kohdekohtainen omakustannusvuokra ilman vuokrien 
tasausta. Tällä mekanismilla voidaan toivottavasti saavuttaa 
vuokrataso, joka on korkeampi kuin nykyinen arava-vuokrataso  mutta 
matalampi kuin markkinavuokrataso. Kohteen sijainnilla on myös 
merkitystä vuokratason kohtuullisuuden kannalta.       

Asukasvalinta, tuen kohdentuminen

Selvityshenkilön asettamispäätöksen mukaan uuden mallin asunnot 
olisi tarkoitettu pieni- ja keskituloisten kotitalouksien asunnoiksi, joten 
sääntely asukasvalinnassa tarkoittaisi käytännössä vähintään 
tulorajojen asettamista. Ehtojen hallinnointi aiheuttaa byrokratiaa 
asuntojen hakemisessa ja asukasvalinnassa. Ilmeisesti rajat olisivat 
kuitenkin väljähköt, koska keskituloisilla olisi mahdollisuus saada 
asuntotarjous. Pelkän tulorajan soveltaminen johtaisi todennäköisesti 
siihen, että asukasvalinta jouduttaisiin tekemään arpomalla asunnot 
ehdot täyttävien hakijoiden kesken. Sääntelystä huolimatta tavoitteeksi 
tulee asettaa mahdollisimman kevyt valintamenettely.

Nykyisessä arava-tarveharkinnassa tulot (pienituloisuus) on vain yksi 
kriteeri. Käytännössä sovelletaan tarveharkintaa, joka priorisoi 
vaikeassa tilanteessa olevat hakijat. Erittäin kiireellisiä ovat mm. 
asunnottomat ja asunnottomuusuhassa elävät kotitaloudet. Näin pelkkä 
pienituloisuus ei yleensä riitä siihen, että asuntotarjous voidaan antaa. 
Nykyjärjestelmä ei siis palvele riittävästi pienituloisia työssäkäyviä 
henkilöitä. 10 vuoden välimalli voisi siis luoda tarjontaa 
asiakassegmentille, joka nyt lähtökohtaisesti operoi vapailla vuokra-
asuntomarkkinoilla. Tuote voisi soveltua mm. palvelusektorin 
matalapalkkaiselle työvoimalle ja olisi niin ollen kovin toivottava. Haaste 
muodostuu kuitenkin juuri sinänsä oikeutettujen tuotto-odotusten ja 
vuokran edullisuuden muodostamasta epäsuhdasta. Yhteiskunnan 
kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että yhtälön ratkaiseminen 
johtaisi asumistuen tarpeen merkittävään kasvuun juuri nyt, kun 
julkisen sektorin säästötarpeet ovat suuret. Asumistukien määrä on 
vuodesta 1995 kaksinkertaistunut ollen jo noin 1,5 mrd euroa 
vuodessa. Tämän lisäksi asumismenoja kompensoidaan myös 
toimeentulotuella, joidenkin arvioiden mukaan noin 300 milj. eurolla 
vuosittain. Veronmaksajien kannalta paras tulos saavutetaan, jos 
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yhteiskunnan tuki kohdennetaan sellaiseen vuokra-asuntotuotantoon, 
joka jo lähtökohtaisesti mahdollistaa alhaisen vuokratason.

Tuotannon edellytykset

Myös uuden välimallin asuntotuotannon edellytyksenä on tonttimaan 
saatavuus ja kohtuulliset rakentamiskustannukset. Helsingissä tontteja 
kaavoitetaan noin 5500 asunnolle vuosittain ja niitä luovutetaan 
valtuuston hyväksymien periaatteiden eli asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön ohjelman eli  AM-ohjelman mukaisesti. Valtion kanssa 
solmittu sopimus nostaisi vielä kaavoitustavoitetta 25 %:lla. Kuluvana 
vuonna voidaan arviolta luovuttaa asuntotuotantoon jopa 300 000 k-
m2.

Käytännössä kaupunki luovuttaa asuntotuotantoon välittömästi kaiken 
kaavoittamansa ja rakennuskelpoiseksi saattamansa maan ja kysyntä 
on jatkuvasti suurta. Tässä tilanteessa, jossa kaikille kerrostalotonteille 
riittää toteuttajia, valtion tuki edistäisi pääkaupunkiseudun 
asuntotuotantoa parhaiten jos se suunnattaisiin rakentamisen 
edellytysten luomiseen mm. liikenteen infrastruktuurin ja 
kunnallistekniikan infrainvestointeja tukemalla. Tärkeää on, että valtio 
toteuttaa Pisara-rataa, johon se on vuosi sitten syksyllä sitoutunut. 
Kaavoituspotentiaalia lisääviä keskeisiä raidehankkeita ovat myös 
esimerkiksi Raide-Jokeri ja Kruunusiltojen pikaraitiotie. 

Johtopäätökset 

Uusi 10 vuoden välimalli ei näytä alkulähtökohdiltaan juuri sisältävän 
sellaisia elementtejä, joiden perusteella asuntojen vuokrataso olisi 
kutakuinkin yhtä edullinen kuin pitkällä korkotuella rakennettavat 
asunnot. Etenkin Helsingissä ero on hyvin suuri eikä niiden 
rakentamiseen siitä syystä ole mahdollista luovuttaa varsinaiselle 
aravuokratuotannolle eli pitkän korkotuen hankkeille tarkoitettuja 
tontteja. On vaikea nähdä miksi valtion tukirahaa kannattaisi suunnata 
malliin, jonka loppuvuokraa ei ole mitenkään säädelty.

Helsingin kaupungilla itsellään ei myöskään ole näköpiirissä tarvetta 
rakennuttaa vuokra-asuntoja muulla kuin pitkän korkotuen mallilla, 
koska sillä päästään asukkaan kannalta alhaisimpiin vuokriin 
omakustanteisesti. Kun markkinavuokra Helsingissä liikkuu noin 20 
euron molemmin puolin neliötä kohden, pääsee Heka noin 11-12 euron 
neliövuokratasoon. Tähän hyvään tilanteeseen on suurena syynä se, 
että kaupungin aravuokra-asuntokanta on niin suuri, noin 46 000 
asuntoa. 

Kokonaan uuden rahoitus- ja hallintamuotomallin sijaan voitaisiin vielä 
selvittää nykyisen valtion takauslainan ehtojen kehittämistä toimijoita 
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houkuttelevampaan suuntaan esimerkiksi lyhentämällä vaadittua 
vuokrakäyttö- ja takausaikaa. Nykyisellään takauslainajärjestelmä ei 
tosin sekään takaa yhtä uuden välimallin tavoitetta eli vuokrien 
kohtuullisuutta.

Vuokratason lisäksi toinen haaste uudessa mallissa on vuokralaisten 
asema ja kohtalo. Kohtuullinen vuokrataso pieni- ja keskituloisille 
kotitalouksille pystytään kenties takaamaan kymmeneksi vuodeksi 
mutta syntyykö sen jälkeen tilanne, jossa asukkaat joutuvat 
muuttamaan kodeistaan sääntelyn päätyttyä, kun vuokrataso nousee 
kestämättömäksi tai asunnot menevät myyntiin? 

Kaupunginhallitus korostaa myös, että mahdolliseen uuteen malliin 
sisältyvä valvonta tulee keskittää asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskukselle niin vuokravalvonnan kuin asukasvalintojen 
osalta. Hallitusohjelman mukaan kuntien vastuita tulee karsia eikä 
silloin pitäisi lisätä valvontavastuita. 

Joka tapauksessa samaan aikaan uuden 10 vuoden välimallin 
kehittämisen kanssa tulisi turvata 40 vuoden korkotukimallille vähintään 
nykyisin voimassa olevat paremmat ehdot ja muuttaa 
käynnistysavustukset osaksi pysyvää järjestelmää pitkäjänteisen 
toiminnan turvaamiseksi.

Lopuksi  kaupunginhallitus totea, että sosiaalista asuntotuotantoa ja 
sen taustalla olevaa rahoitus- ja tukijärjestelmää tulisi kehittää yhtenä 
kokonaisuutena. Kun samaan aikaan hallitusohjelmassa esitetään 
muutoksia myös pitkän korkotuen osalta, on erityisen tärkeää, että uusi 
malli sovitetaan yhteen olemassa olevien ja valmisteltavien muutosten 
kanssa. Myös yhteiskunnallisia kustannuksia pitää tarkastella riittävän 
laajasti ja välttää siten ei-toivottujen osaoptimointien mahdollistamista.

Käsittely

Palautusehdotus:
Lasse Männistö:
Asia palautetaan valmisteluun siten, että Helsinki laajentaa arviointinsa 
näkökulmaa oman asuntotuotantonsa ja omien kuntarajojensa 
ulkopuolelle ottaen positiivisen kannan uuteen esitettyyn malliin. Malli 
voisi vauhdittaa ja edesauttaa muualla pääkaupunkiseudulla ja 
Uudellamaalla kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon toteuttamista, 
mikä auttaisi asuntopulaa myös Helsingissä.

Kannattaja: Arja Karhuvaara
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Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että Helsinki laajentaa 
arviointinsa näkökulmaa oman asuntotuotantonsa ja omien 
kuntarajojensa ulkopuolelle ottaen positiivisen kannan uuteen 
esitettyyn malliin. Malli voisi vauhdittaa ja edesauttaa muualla 
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon toteuttamista, mikä auttaisi asuntopulaa myös 
Helsingissä. 

Jaa-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Pilvi 
Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Nina Huru, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi 
Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 ARA:n lähete
2 ARA:n lausuntopyyntö, Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-

asuntotuotannon lisäämiseksi
3 Asuntotuotantotoimiston lausunto
4 Kiinteistöviraston asunto-osaston lausunto
5 Heka Oy:n lausunto 12.8.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen asettama selvityshenkilö, asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ylijohtaja Hannu Rossilahti on pyytänyt eri tahoja 
esittämään näkemyksensä uudesta kymmenen vuoden rahoitusmalliin 
liittyvistä keskeisistä seikoista, joita vastaaja pitää tärkeänä. Lausuntoa 
on pyydetty 25.8.2015 mennessä. Lausunnolle on pyydetty lisäaikaa 
9.9.2015 saakka. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Lausunto on valmisteltu kaupunginkansliassa asuntotuotantotoimiston, 
kiinteistöviraston asuntoasiainosaston ja Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n esittämien näkemysten pohjalta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 ARA:n lähete
2 ARA:n lausuntopyyntö, Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-

asuntotuotannon lisäämiseksi
3 Asuntotuotantotoimiston lausunto
4 Kiinteistöviraston asunto-osaston lausunto
5 Heka Oy:n lausunto 12.8.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon pyytäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kiinteistöviraston asuntoasiainosasto
ATT
Kaupunginkanslia
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Asunto-ohjelmapäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2015 § 804

HEL 2015-008293 T 10 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Asunto-osasto 13.8.2015

HEL 2015-008293 T 10 07 00

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa esitetään vuokra-
asuntotuotannon lisäämiseksi uutta kymmenen vuoden välimallia, joka 
olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille. 
Uuden tukimallin tulisi olla alan toimijoita kiinnostava, luoda uutta 
tuotantoa ja edistää kohtuuhintaisen, pieni- ja keskituloisille asukkaille 
soveltuvien asuntojen rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin. 

Tavoitteeksi on asetettu pysyvä tukimuoto, joka ei ole osa valtion 
vastasyklistä suhdannepolitiikkaa vaan jatkuvasti tarjolla. Tukea 
voisivat saada kaikki kiinnostuneet rakennuttajat, sillä yleishyödyllistä 
statusta ei edellytetä. Tuki kohdennetaan kasvukeskuksiin, joissa on 
sääntelyn päätyttyä jälkimarkkinat asunnoille. Mallin avulla tavoitellaan 
lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa olemassa olevien arava-
tuotteiden rinnalle.

Tuoton tuloutus
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Perinteisesti uustuotantoa on tuettu käynnistysavustuksella, korkotuella 
tai niiden yhdistelmällä. Lisänä voi olla valtion takaus. Uudessa 
mallissa kannustimena eivät ole välittömät tuotto-odotukset, vaan 
tuotto, joka on saatavissa vasta sääntelyn päätyttyä, kymmenen 
vuoden kuluttua, jolloin asunnot voi myydä tai vaihtoehtoisesti nostaa 
vuokrat markkinatasolle. Sääntelyn aikana yritykselle ei anneta 
mahdollisuutta tulouttaa kohtuullista suurempaa voittoa (nykyisessä 
aravajärjestelmässä 8 %:n tuottoa omalle pääomalle pidetään 
kohtuullisena). Tulevat tuotto-odotukset saattavatkin ainakin jossain 
määrin kannustaa toimijoita ja lisätä uuden välimallin kiinnostavuutta.

Kohtuuhintaisuus

Välimallin tuotannon hintatason edullisuus tulee varmistaa 
samanlaisella omakustannusperiaatteella, jota sovelletaan muussa 
arava-tuotannossa. Selvyyden vuoksi ja läpinäkyvyyden tavoittamiseksi 
on syytä määrittää kohdekohtainen omakustannusvuokra ilman 
vuokrien tasausta. Tällä mekanismilla voidaan saavuttaa vuokrataso, 
joka on korkeampi kuin nykyinen arava-vuokrataso, mutta matalampi 
kuin markkinavuokrataso. Tulee huomioida, että myös kohteen 
sijainnilla on merkitystä vuokratason kohtuullisuuden kannalta. 

Asukasvalinta, tuen kohdentuminen

Asukasvalintaa rajaavien kriteerien  hallinnointi aiheuttaa byrokratiaa 
asuntojen hakemisessa ja asukasvalinnassa, joten tavoitteeksi tulisi 
asettaa mahdollisimman kevyt sääntely- ja valintamenettely. Uuden 
tukimallin pyrkimyksenä on edistää pieni- ja keskituloisille sopivien 
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, jolloin asukasvalinnan 
sääntely tarkoittaisi käytännössä vähintään tulorajojen asettamista.  
Uudessa mallissa tulorajat olisivat ilmeisesti nykyistä väljemmät, koska 
tavoitteena on, että myös keskituloisilla on mahdollisuus saada 
asuntotarjous.  Pelkän tulorajan soveltaminen johtaisi todennäköisesti 
siihen, että asukasvalinta jouduttaisiin tekemään arpomalla asunnot 
ehdot täyttävien hakijoiden kesken. 

Nykyisessä arava-tarveharkinnassa tulot (pienituloisuus) ovat vain yksi 
kriteeri. Käytännössä sovelletaan tarveharkintaa, joka priorisoi 
vaikeassa tilanteessa olevat hakijat. Erittäin kiireellisiä ovat mm. 
asunnottomat ja asunnottomuusuhassa elävät kotitaloudet. Näin pelkkä 
pienituloisuus ei yleensä riitä siihen, että asuntotarjous voidaan antaa. 
Osittain nykyjärjestelmä siis sulkee pienituloiset työssäkäyvät henkilöt 
ulkopuolelle. Välimalli voisikin luoda tarjontaa asiakassegmentille, joka 
lähtökohtaisesti operoi vapailla vuokra-asuntomarkkinoilla. Tuote voisi 
soveltua mm. palvelusektorin matalapalkkaiselle työvoimalle.

Tuotannon edellytykset
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Asuntotuotannon edellytyksenä on tonttimaan saatavuus ja kohtuulliset 
rakentamiskustannukset. Helsingissä hallintamuoto sopii luontevasti 
ns. välimalliin, koska sääntely on vain kymmenen vuotta.  
Tontinluovutus ei kuitenkaan saisi syödä muuta tuotantoa. Siksi tontteja 
tulisi hakea alueilta, joilla perinteisen aravatuotannon lisääminen ei ole 
järkevää. Mutta onko kaupunki valmis luovuttamaan tontin arava-
hinnalla tähän välimallin tuotantoon? Joka tapauksessa tontinvuokra 
olisi syytä palauttaa käyvälle tasolle sääntelyn päätyttyä.

 Helsingissä myös urakointikapasiteetti ja rakentajien saatavuus on 
rajallinen. Vaarana on kiinnostuksen väheneminen perinteisten arava-
kohteiden tarjouskilpailuihin ja myös urakkahintojen kohoaminen 
kysynnän kasvaessa.

Johtopäätökset

Teknisesti uusi välimalli on mahdollista toteuttaa, mutta on vaikea 
arvioida tulisiko malli, jossa voiton tavoittelu on rajoitettu, 
kiinnostamaan institutionaalisia omistajia. Tiedossa on, että ainakin 
suuret vuokranantajat kuten Sato ja VVO tekevät tällä hetkellä 
historiallisen hyvää taloudellista tulosta nimenomaan 
kasvukeskuksissa. Oletus on, että toimijat ovat kiinnostuneempia 
saamaan tontteja puhtaasti vapaarahoitteiseen vuokra-
asuntotuotantoon.

Toinen haaste on vuokralaisten asema. Kohtuullinen vuokrataso  
pystytään takaamaan  näille pieni- ja keskituloisille kotitalouksille 
kymmeneksi vuodeksi. Tässä saattaa syntyä tilanne, jossa asukkaat 
joutuvat muuttamaan kodeistaan sääntelyn päätyttyä, kun vuokrataso 
nousee kestämättömäksi tai asunnot menevät myyntiin. Tulisikin 
varmistaa, että tämä tuotantomuoto vakiintuu siten, että tarjontaa 
voidaan taata myös tulevaisuudessa. 

Hallitusohjelmassa esitetään myös perinteisen aravavuokratuotannon 
ehtoja muutettavaksi tuen kohdentumisen parantamiseksi. Näyttää 
siltä, että sosiaalisten avustusten ja tukien saajat pyritään ohjaamaan 
tähän asumismuotoon. Välimallissa puhutaan myös tuen 
kohdentumisesta pienituloisille. Mutta mikä on näiden hallintamuotojen 
keskinäinen suhde asiakassegmentin kannalta ja syntyykö tässä riski 
vanhan aravakannan segregaatiosta, kun luodaan 
”keskiluokkaisempaa” välimallin tuotantoa? Sosiaalista asuntotuotantoa 
ja sen taustalla olevaa järjestelmää tulisi kehittää kokonaisuutena. Uusi 
konsepti näyttäisi olevan lähinnä kädenojennus ja tuki vuokra-
asuntojen omistajayhteisöille. Tuleekin miettiä, onko tällaiselle tuelle 
aitoa tarvetta.
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Entä onko uusi välimalli sellainen tukimuoto, jossa kaikki tulevat 
voittamaan? Tavoitteeksi on asetettu, että asukkaat asuvat 
kohtuuhintaisissa vuokra-asunnoissa, omistajille tulee riittävä kannustin 
tuottaa asuntoja ja myös kunnat vakuuttuvat mallin hyödyistä. Ilmeisesti 
kuitenkin viime kädessä kunnat tulevat kaavoituksessa ja 
tontinluovutuksessa päättämään välimallin käynnistymisestä.

Lisätiedot
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 12.8.2015

HEL 2015-008293 T 10 07 00

Kaupungilta on pyydetty näkemyksiä uudesta hallitusohjelmaan 
sisältyvästä kymmenen vuoden rahoitusmallista. Ns. uuden välimallin 
tulisi olla alan toimijoita kiinnostava, luoda uutta tuotantoa ja edistää 
kohtuuhintaisen, pieni- ja keskituloisille soveltuvien asuntojen 
rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin. Asuntotuotantotoimisto 
esittää seuraavassa näkemyksiään lähinnä yleisellä tasolla Helsingin 
asunto- ja rakennusmarkkinoihin sekä valtuuston hyväksymiin 
asuntopoliittisiin tavoitteisiin nähden.  

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan varmistaminen ja sen 
mahdollinen lisääminen Helsingissä on kaupungille ensiarvoisen 
tärkeää. Vuokra-asuntojen tarjontaan nähden suuri kysyntä on nostanut 
asumisen hintaa monille kotitalouksille tasolle, joka tullee heijastumaan 
asumistuen lisäksi entistä enemmän kaupungin 
toimeentulotukimenoissa. Merkittäviä aiempia ARA -vuokra-asuntojen 
toteuttajia kuten Sato ja VVO ovat pitkälti vetäytyneet ARA -ehtoisen 
rahoituksen käytöstä ja ovat tänä päivänä asuntosijoittajia, joiden 
toiminnassa keskeistä on asuntojen hyvä vuokratuotto. Helsingissä 
korkea kysyntä takaa tuotot ja pienentää riskit minimiin.  Kaupungin 
kannalta on hyvä, että kaikenlaisia ja -hintaisia asuntoja rakennetaan, 
mutta suurin pula on pieni- ja keskituloisille soveltuvista 
kohtuuhintaisista asunnoista. 

Uuden välimallin käyttöönoton kannalta keskeistä on, miten siitä 
saataisiin alan toimijoille tarpeeksi kiinnostava ja kannattava suhteessa 
valtion tukeen ja EU-säännöksiin. Valtion tuen myöntäminen 
edellyttänee, että niin asukasvalintaa kuin myös vuokratasoa 
säädellään jossain määrin.  Mitä suurempi on valtion tuki, sitä 
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tiukemmat ovat myös rajoitukset ja päinvastoin. Kiinnostavuuden 
kannalta olisi keskeistä löytää tuen ja rajoitusten optimaalinen suhde.

Helsingissä kymmenen vuoden välimallin uutta tuotantoa lisäävä 
vaikutus olisi kaikissa tapauksissa todennäköisesti minimaalinen. 
Vapaarahoitteisia säätelemättömiä vuokra-asuntoja on rakennettu 
kaupungissa viime vuosina tavoitteitakin enemmän. Korkeat 
omistusasuntojen hinnat epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ovat 
lisänneet vuokra-asuntojen kysyntää ja säätelemättömät vuokrat ovat 
taanneet riittävät vuokratuotot. On kyseenalaista, voitaisiinko 
välimallista saada niin houkutteleva, että osa tästä tuotannosta siirtyisi 
valtion tuen myötä myös valtion rajoittamaksi asukasvalinnoiltaan ja 
vuokriltaan.  

Kohtuuhintaisen tuotannon määrän nostaminen Helsingissä edellyttää 
ennen kaikkea rakentamiskelpoisen tonttimaan lisäämistä 
pitkäjänteisesti. Kaupungin oman ARA  –tuotannon tonttivarannon 
turvaaminen merkitsee pieni- ja keskituloisille sopivien asuntojen 
rakentamista.  Kaupungin vuokra-asunnot rahoitetaan nykyisellä 40 
vuoden korkotukilainoilla, joissa säädösten mukainen omavastuukorko 
on 3,4 prosenttia. Vuoden 2015 loppuun ovat voimassa parannetut 
lainaehdot eli omavastuukorko on alennettu yhteen prosenttiin ja 
käynnistysavustusta myönnetään 10 000 euroa huoneistoa kohden. 
Ehtoparannusten jatkaminen myös vuoden 2015 lopun jälkeen 
varmistaisi kohtuuhintaiset asumiskustannukset ja turvaisi ARA -
tuotannon jatkuvuutta Helsingissä. Vaarana on, että ehtojen 
heikentäminen vähentää entisestään kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen rakennuttamista.  Yleisen korkotason alhaisuuden vuoksi 
valtio ei joudu maksamaan korkotukea ja käynnistysavustusten lisäksi 
valtion ainoa tuki korkotukilainoituksessa on täytetakaus. 

Asuntotuotantotoimiston näkökulmasta on kyseenalaista, tarvitaanko 
uutta välimallia ja pääsäisiinkö sillä edellä mainittuihin tavoitteisiin 
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäämisessä. Sinänsä uuden, 
pitkää korkotukea lyhemmillä rajoitusajoilla olevan rahoitusmallin saanti 
markkinoille voisi tietyin edellytyksin olla myös positiivista. On kuitenkin 
huomattava, että jo nykyisellään valtiolla on rahoitusmalli, vuokra-
asuntojen rakentamisen valtiontakaus, jossa rajoitukset ovat 
lyhyemmät ja tuki ja rajoitukset ovat suhteessa toisiinsa. Takauslainaksi 
hyväksytään 95 prosenttia kohtuullisista rakennus- ja 
tonttikustannuksista, takausaika on enintään 30 vuotta ja asuntoja on 
käytettävä vuokra-asuntoina takausajan, vähintään 20 vuotta. 
Lainansaajalta ei edellytetä yleishyödyllisyyttä eikä asukasvalintoja ja 
vuokratasoa säännellä. Rakentamisen on perustuttava pääsääntöisesti 
kilpailumenettelyyn. Takausmaksu on 0,5 prosenttia myönnetyn lainan 
pääomasta. 
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Kaupungin oman kohtuuhintaisen tuotannon rakennuttamisessa 
urakkakilpailujen toimivuus ja todellisen kilpailutilanteen 
aikaansaaminen rakentamisessa on keskeistä. Suhdanneluontoisen, 
edellisen välimallin asunnot rakennettiin pitkälti neuvottelumenettelyyn 
perustuen ja pääkaupunkiseudun rajalliset resurssit sitoutuivat niihin 
heikentäen asuntotuotantotoimiston urakoissa tarjoushalukkuutta 
pitkäksi aikaa. Tarjousten vähäisyydellä on vaikutusta myös kilpailujen 
perusteella saavutettavaan asuntojen hintatasoon. 

Kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden ja tontinvarausten 
näkökulmasta mahdollisella uudella välimallilla kuten myös 
takauslainoilla toteutettavia asuntoja ei voida laskea AM -ohjelman ja 
MAL -sopimuksen mukaiseen valtion tukemien vuokra-asuntojen 20 
prosentin osuuteen.      

Yhteenvetona asuntotuotantotoimisto toteaa, että mahdollisen uuden 
10 vuoden välimallin tulee olla kokonaisuudessaan sellainen, ettei sen 
seurauksena ole pelkästään siirtymää pitkästä korkotuesta uuteen 
malliin. Mikäli näin kävisi, valtion tukemien vuokra-asuntojen volyymi 
pysyisi ennallaan tai laskisi ja lisäksi tuotannon painopiste mallin 
houkuttelevuudesta riippuen voisi siirtyä malliin, jossa kohtuuhintaisen 
vuokra-asumisen pysyvyys ei olisi yhtä turvattu kuin pitkäaikaisessa 
korkotukimallissa.  Tällöin mallille asetettu päätavoite, kohtuuhintaisen 
vuokra-asuntotuotannon lisääminen, jäisi toteutumatta. 

Samaan aikaan uuden 10 vuoden välimallin kehittämisen kanssa tulisi 
turvata 40 vuoden korkotukimallille vähintään nykyisin voimassa olevat 
paremmat ehdot ja muuttaa käynnistysavustukset osaksi pysyvää 
järjestelmää pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Malli varmistaa 
pidemmällä tähtäimellä kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet kuin 
kaavailtu 10 vuoden malli. Kokonaan uuden rahoitus- ja 
hallintamuotomallin sijaan voitaisiin selvittää nykyisen valtion 
takauslainan ehtojen kehittämistä toimijoita houkuttelevampaan 
suuntaan esimerkiksi lyhentämällä vaadittua vuokrakäyttö- ja 
takausaikaa. Nykyisellään takauslainajärjestelmä ei myöskään takaa 
yhtä uuden välimallin tavoitetta eli vuokrien kohtuullisuutta.

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 264 (272)
Kaupunginhallitus

Kaj/7
07.09.2015

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

§ 845
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
35 ja 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 25.8.2015
rakennuslautakunta 1.9.2015
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 1. ja 4.9.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 846
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 1.9.2015
  
- ensimmäinen jaosto 3.9.2015

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 847
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 3.9.2015
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
eläintarhan johtaja  
museojohtaja  
kaupunginorkesterin intendentti  
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori  
suomenkielinen työväenopisto:  
- rehtori  
- apulaisrehtori  
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)  
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)  
taidemuseon johtaja  
tietokeskus:  
- johtaja  
- tutkimuspäällikkö  
- tietohuoltopäällikkö  
- kehittämispäällikkö  
työterveysjohtaja  
Henkilöstön kehittämispalvelut  
- toimitusjohtaja  
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 
833, 834, 835, 836, 837, 838, 841, 842, 844, 845, 846 ja 847 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 839 ja 840 §: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.

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.
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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)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 843 §.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Nähtäville asettamispäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
päivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

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

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, joko alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: 09 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13701

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marcus Rantala Arja Karhuvaara

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.09.2015.


