
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016
Kaupunginhallitus

21.03.2016

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

Kokousaika 21.03.2016 16:00 - 17:30

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Pajamäki, Osku 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs, Otso 2. varapuheenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Peltokorpi, Terhi
Rantala, Marcus
Rissanen, Laura
Vainikka, Mirka
Bergholm, Jorma varajäsen
Huru, Nina varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Erroll, Katri hallintoasiantuntija
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
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Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Sippola-Alho, Tanja kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Haahtela, Ilkka maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 

päällikkö
asiantuntija
saapui 16:32, poistui 17:13, läsnä: 
osa 248 §:ää (ei läsnä päätöksen-
teon aikana)

Pohjolainen, Liisa opetustoimen johtaja
asiantuntija
saapui 16:32, poistui 17:13, läsnä: 
osa 248 §:ää (ei läsnä päätöksen-
teon aikana)

Puheenjohtaja

Osku Pajamäki 240 - 265 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
240 - 243, 246 - 251 ja 259 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
244 - 245, 252 - 255 ja 261 - 265 §:t

Laura Räty apulaiskaupunginjohtaja
256 - 258 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
260 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
240 - 265 §:t
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§ Asia

240 Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

241 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

242 Kj/1 V 30.3.2016, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

243 Kj/2 V 30.3.2016, Äänestysaluejaon muuttaminen

244 Kaj/1 V 30.3.2016, Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksy-
minen (nro 12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret)

245 Kaj/2 V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämi-
sestä ilmailukäytössä

246 Kj/3 Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

247 Kj/4 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle yhtiömuotoisen kiin-
teistön ostamiseen Östersundomista

248 Kj/5 Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden 
kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen 
varmistamiseksi

249 Kj/6 Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

250 Kj/7 Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston 
16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpano

251 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

252 Kj/9 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

253 Ryj/1 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin maanvuokrasopimuksen jatkaminen

254 Ryj/2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Töölön-
lahden tulvansuojelurakenteiden rakentamiseen liittyviin toimenpitei-
siin sekä Töölönlahden vedenpinnan sääntelylle meritulvien aikana

255 Ryj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

256 Stj/1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusten ja vam-
maisten kuljetusmahdollisuuksien kehittämisestä

257 Stj/2 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi vanhusten palveluasumi-
seen pääsystä

258 Stj/3 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa 
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kertyvän tiedon käyttämisestä

259 Stj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

260 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

261 Kaj/1 Koirasaarten liikennesuunnitelman hyväksyminen

262 Kaj/2 Lausunto ympäristöministeriölle yleishyödyllisyyslainsäädännön muut-
tamisesta koskien valtion tukemaa asuntotuotantoa

263 Kaj/3 Lausunto ympäristöministeriölle esityksestä laiksi vuokratalojen raken-
tamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

264 Kaj/4 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkea-
mispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29)

265 Kaj/5 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 240
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirka 
Vainikan ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Nina Hurun ja Ve-
ronika Honkasalon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkasta-
jaksi Nina Hurun Mika Raatikaisen sijasta puheenjohtajan ehdotukses-
ta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirka 
Vainikan ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja 
Veronika Honkasalon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 241
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan pan-
na 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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§ 242
V 30.3.2016, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen 
luottamustoimesta ja

2. valita __________________ jäseneksi nuorisolautakuntaan vuo-
den 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Marlon Moila-
nen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henki-
lökohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moilanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Hallintolain 51 §:n mukainen 
kirjoitusvirheen korjaus lautakun-
nan nimessä, LSM, 30.3.2016
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sirkku Ingervon 11.12.2013 (§ 438) nuoriso-
lautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 
Sirkku Ingervo pyytää 7.3.2016 eroa nuorisolautakunnan jäsenen luot-
tamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava-
na luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön 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 Sirkku Ingervon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 243
V 30.3.2016, Äänestysaluejaon muuttaminen

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 
vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muuttamaa äänes-
tysaluejakoa siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajoja 
tarkistetaan seuraavasti: 

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.

17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.
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17C
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen 
pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalu-
eet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alu-
een pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulun-
kylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupun-
ginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
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pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupun-
ginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 
38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalu-
een 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3. 

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle uusien äänes-
tysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänestysa-
lueiden rajat määritellään seuraavasti:

6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.
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33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalu-
eet 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueis-
ta päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista 
päättää kaupunginhallitus. 

Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jolloin 
päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, 
jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivästä eteenpäin. 
Väestörekisterikeskukselta saapuneen kirjeen (liite 1) mukaan muutok-
set äänestysaluejaossa on ilmoitettava maistraatille viimeistään 
28.4.2016. Kaupunginvaltuusto määrää myös, mihin äänestysaluee-
seen kuuluvat henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle.

Kaupunginvaltuusto on 27.4.2005 vahvistanut Helsingin äänestysalue-
jaon sekä muuttanut sitä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013. Helsinki on 
jaettu 163 äänestysalueeseen kaupunginvaltuuston päätöksellä 
(24.4.2013). Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole va-
kinaista osoitetta, ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta 
on ulkomailla.

Vaalilakiin ei sisälly äänioikeutettujen määrää äänestysalueella rajoitta-
vaa säännöstä. Kunta saa itsenäisesti päättää äänestysaluejaostaan, 
sillä kunnan katsotaan voivan parhaiten itse määritellä tarvittavien ää-
nestysalueiden määrän. Liian vähäinen äänestysalueiden määrä voi pi-
dentää äänestäjän matkaa äänestyspaikalle sekä aiheuttaa äänestys-
paikoille ruuhkia. Liian suuri äänestysalueiden määrä puolestaan lisää 
kustannuksia.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioi-
keutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 
2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänes-
tystoimituksen nopeuttamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. Jakoehdotuk-
sessa on lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisim-
man vähän eikä kaupunginosarajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäi-
sen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun ää-
nestysalueita on hieman yli 20 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmu-
kaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin 
oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pie-
ni (350–600).

Uutta jakoehdotusta laadittaessa on otettu huomioon useita erilaisia 
Helsingin väestömäärän ja rakentamisen ennusteita, mm. tietokeskuk-
sen laatima kaupungin osa-alueittainen väestöennuste, kaupunkisuun-
nitteluviraston tulevaisuuden kaavoitustilanne alueittain sekä asunto-
tuotantotoimiston käynnistyvät rakennuskohteet. Tietojen pohjalta on 
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selvitetty mille äänestysalueille on tulossa sellaista suurempaa äänioi-
keutettujen määrän lisäystä, jolla on merkitystä nyt tehtävään äänesty-
saluejakoon. Tällöin on tarkasteltu voidaanko ylisuurista äänestysa-
lueista siirtää osia viereisille alueille, vai ovatko viereiset alueet itse 
kasvualueita, tai tulisiko alue jakaa kahtia, jolloin muodostuu uusi ää-
nestysalue.

Edellä mainittuihin lähteisiin viitaten on keskusvaalilautakunta kokouk-
sessaan 8.3.2016 todennut, että äänestysaluejakoa tulisi muuttaa nel-
jällä alueella siten, että alueille muodostettaisiin uudet äänestysalueet. 
Näin ehdotetaan tehtäväksi Jätkäsaaressa, Hakuninmaalla/Maununne-
valla, Malmilla ja Laajasalossa.

Jätkäsaareen ehdotetaan muodostettavaksi uusi äänestysalue 6C, jotta 
olemassa olevasta äänestysalueesta (6B) ei tulisi liian suuri alueen 
kasvaessa. Muutokset ilmenevät liitteestä 2.

Hakuninmaan/Maununnevan äänestysalue on tällä hetkellä 33E. Tä-
män alueen pohjoisosaan rakennetaan uutta Kuninkaantammen asui-
naluetta. Alueen valmistuessa nykyisen äänestysalueen äänestäjämää-
rä kasvaa ja siksi ehdotetaan muodostettavan entisestä äänestysalu-
eesta (33E) kaksi äänestysaluetta 33E ja uusi 33H. Uusi äänestysalue 
muodostettaisiin nykyisen alueen pohjoisosasta (liite 3).

Äänestysalueittaisista äänioikeutettujen määristä käy ilmi, että Malmin 
alueella väestön kasvu on ollut voimakasta erityisesti Malmin junaradan 
idän puoleisella alueella. Lisäksi alueen asuntokanta kasvaa jatkuvasti. 
Tämän vuoksi esitetään, että Ala-Malmin alueelle muodostettaisiin uusi 
äänestysalue jakamalla nykyiset kaksi äänestysaluetta kolmeksi (liite 
4). Tällöin alueen pohjoisosaan muodostuisi uusi äänestysalue 39D ja 
nykyiset äänestysalueet (38D, 38E) pienenisivät.

Myös Laajasalon alueelle esitetään muodostettavaksi uusi Kruunuvuo-
renrannan äänestysalue 49E. Alueen muutokset ilmenevät tarkemmin 
liitteestä 5.

Näin ollen esitetään perustettavaksi Helsinkiin neljä uutta äänestysa-
luetta, jotta voimakkaasti kasvavien alueiden ja niiden lähiympäristön 
äänestysalueet saadaan sopivan kokoisiksi. Näin vältetään ylisuuria 
äänestysalueita, vaalilautakuntien työmäärän muodostumista raskaaksi 
ja äänestystoimituksen merkittävää hidastumista.

Uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tulisi äänestysalue-
jaon rajoja tarkistaa Pasilassa, Etu-Töölössä, Malminkartanossa, Roi-
huvuoressa, Vallilassa ja Hermannissa. Muutosesitykset ilmenevät liit-
teistä 6-11 ja esitysehdotuksesta.
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Äänestysaluemuutoksilla Pasilassa pyritään ennakoimaan kyseisen 
alueen muuttumista rakentamisen edistyessä (liite 6). Malminkartanon 
äänestysaluemuutoksella saadaan tasattua olemassa olevien äänesty-
salueiden kokoa ja varaudutaan kyseisen alueen pohjoisosaan raken-
tuvaan Honkasuon alueeseen (liite 7). Hermannin äänestysalueilla 21A 
ja 21B katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tarkistaa alueiden välistä ra-
jaa siten, että äänestysalue 21A pienenee hieman. Näin saadaan tasat-
tua kyseisten äänestysalueiden kokoa, jolloin äänestys sujuu molem-
milla alueilla joustavammin (liite 8). Vallilassa Konepajan alue on kas-
vanut merkittävästi ja tämän vuoksi on tarpeen tarkistaa alueen äänes-
tysalueiden rajoja. Konepajan alue sijaitsee äänestysalueella 12D. Vie-
reisen äänestysalueen 12C rajaa siirtämällä kohti äänestysaluetta 12D 
saadaan molempien alueiden koko sopivaksi (liite 9).

Lisäksi esitetään tehtäväksi kaksi äänestysalueita selkiyttävää teknis-
luonteista muutosta Etu-Töölössä (liite 10) ja Roihuvuoressa (liite 11).

Äänestysalueiden välillä tapahtuvat muutokset ilmenevät tarkemmin 
esitysehdotuksesta ja liitteenä 12 olevasta Helsingin äänestysaluejako-
kartasta. Kukin yksittäinen muutos näkyy kyseisen alueen liitekartasta 
(liitteet 2-11). Äänestysalueiden määrä lisääntyisi neljällä. Muilta osin 
vanha äänestysaluejako jää voimaan. Muutoksen jälkeen Helsingin ää-
nestysalueiden määräksi tulisi 167.

Todettakoon, että henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta kuuluvat 
edelleen äänestysalueeseen 90A, ja henkilöt, joiden kotikunta on ulko-
mailla (ns. ulkosuomalaiset) kuuluvat edelleen äänestysalueeseen 90B.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Väestörekisterikeskuksen kirje äänestysaluejaon muuttamisesta
2 Äänestysalueet 6B 6C kartta muutoksista
3 Äänestysalueet 33E 33H kartta muutoksista
4 Äänestysalueet 37B 38D 38E 39D kartta muutoksista
5 Äänestysalueet 49A 49B 49E kartta muutoksista
6 Äänestysalueet 17A 17C 28B kartta muutoksista
7 Äänestysalueet 33F 33G kartta muutoksista
8 Äänestysalueet 21A 21B kartta muutoksista
9 Äänestysalueet 12C 12D kartta muutoksista
10 Äänestysalueet 13B 13C 13D kartta muutoksista
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11 Äänestysalueet 43D 43E 43F kartta muutoksista
12 Helsingin äänestysaluejakokartta 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 08.03.2016 § 4

HEL 2016-001835 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuus-
ton 27.4.2005 vahvistamaa sekä 7.4.2008, 7.4.2010 ja 24.4.2013 muut-
tamaa äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen 
äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1, 2 
ja 6.

12C 
Alppiharjun kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
12370, 12374-12376 ja pienalue 2 sekä Alppiharjun kaupunginosan 
Harjun osa-alueen pienalueen 0 korttelit 12352, 12355, 12356, 12364, 
12365.

12D 
Vallilan kaupunginosan Vallilan osa-alueen pienalue 1 sekä Alppiharjun 
kaupunginosan Alppilan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortte-
leita 12370, 12374-12376.

13B 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 1 lukuun 
ottamatta kortteleita 13404, 13408, 13409, 13417, 13426 sekä Kampin 
kaupunginosan Kampin osa-alueen pienalueen 8 kortteli 4013.

13C 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 13425, 13439, 13449.

13D 
Etu-Töölön kaupunginosan Etu-Töölön osa-alueen pienalueen 2 kortte-
lit 13439, 13449 ja pienalue 5.
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17A 
Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 1 ja pienalu-
een 2 korttelit 17076-17079, 17095, 17096.

17C 
Pasilan kaupunginosan Keski-Pasilan osa-alueen pienalueet 1 ja 2 se-
kä Pasilan kaupunginosan Länsi-Pasilan osa-alueen pienalue 2 lukuun 
ottamatta kortteleita 17076-17079, 17095, 17096 ja pienalue 3 sekä 
Pasilan kaupunginosan Pohjois-Pasilan osa-alue sekä Oulunkylän kau-
punginosan Maunulanpuiston osa-alueen pienalueen 0 Metsäläntien 
eteläpuoli.

21A 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 
21665 ja pienalue 3.

21B 
Hermannin kaupunginosan Hermanninmäen osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 21652, 21653, 21656, 21657, 21660, 21663, 21665 ja pienalue 
2 sekä Hermannin kaupunginosan Kyläsaaren osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Hermannin kaupunginosan Hermanninrannan osa-alueen 
pienalueiden 1 ja 2 Hermannin kaupunginosan puoli.

28B 
Oulunkylän kaupunginosan Patolan osa-alueen pienalueen 8 kortteli 
28299 sekä Oulunkylän kaupunginosan Metsälän osa-alueen pienalu-
eet 1 ja 2 sekä Oulunkylän kaupunginosan Maunulanpuiston osa-alu-
een pienalue 0 lukuun ottamatta Metsäläntien eteläpuolta sekä Oulun-
kylän kaupunginosan Maunulan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
28212, 28213, 28273-28275, 28277-28290 ja pienalue 3.

33E 
Kaarelan kaupunginosan Maununnevan osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

33F 
Kaarelan kaupunginosan Honkasuon osa-alue sekä Kaarelan kaupun-
ginosan Malminkartanon osa-alueen pienalueen 2 korttelit 33285-
33296 ja pienalue 5.

33G 
Kaarelan kaupunginosan Malminkartanon osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 33285-33296 ja pienalue 4.

37B 
Pukinmäen kaupunginosan Pukinmäen osa-alueen pienalueen 1 kort-
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telit 37026, 37027, 37029-37031, 37033, 37041, 37043, 37057, 37080-
37086 ja pienalueet 2 ja 3.

38D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 1 ja 
pienalueen 2 Malminkaaren itäpuoli ja pienalue 3 sekä Malmin kaupun-
ginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 
38072-38075, 38094, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalu-
een 4 korttelit 38076, 38078-38083, 38210.

38E 
Malmin kaupunginosan Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 korttelit 
38072-38075, 38095, 38222-38224, 38226, 38229 ja pienalueet 2 ja 3 
ja pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 38076, 38078-38083, 38210 
ja pienalue 5 sekä Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alu-
een pienalue 4 sekä Malmin kaupunginosan Tattariharjun osa-alue.

43D 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 
korttelit 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalueen 2 korttelit 43201-
43204, 43226, 43227 ja pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan 
Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E 
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43205-43210, 43216, 43230 ja pienalue 2 lu-
kuun ottamatta kortteleita 43201-43204, 43226, 43227 sekä Herttonie-
men kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1.

43F 
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalu-
een 1 korttelit 43244-43259, 43261-43263, 43265, 43267, 43276, 
43282 ja pienalue 2.

49A 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 1 ja 4 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 1 sekä 
Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalue 
2.

49B 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalueet 2 ja 3.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien ää-
nestysalueiden 6C, 33H, 39D ja 49E muodostamista. Kyseisten äänes-
tysalueiden rajat määritellään seuraavasti:
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6C 
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4, 
5 ja 7.

33H 
Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen osa-alueen pienalueet 1 
ja 2 sekä Kaarelan kaupunginosan Hakuninmaan osa-alueen pienalu-
eet 2 ja 3.

39D 
Malmin kaupunginosan Malmin lentokentän osa-alueen pienalue 2 lu-
kuun ottamatta Malminkaaren itäpuolta sekä Malmin kaupunginosan 
Ala-Malmin osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38094 sekä Tapaninkylän 
kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalue 6.

49E 
Laajasalon kaupunginosan Yliskylän osa-alueen pienalue 7 sekä Laa-
jasalon kaupunginosan Tullisaaren osa-alueen pienalue 2 sekä Laaja-
salon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osa-alueen pienalueet 1, 3, 
4, 5, 6, ja 7.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 244
V 30.3.2016, Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksy-
minen (nro 12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret)

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- 
ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan (muodostuu uudet 
korttelit 49303-49311 ja 49315) 2.12.2014 päivätyn sekä 26.5.2015 ja 
23.10.2015 muutetun piirustuksen nro 12311 mukaisena ja asemakaa-
vaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015
4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama -liikelaitos Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen suunnitellaan asuinalue ja pienve-
nesatama. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja lisäksi 
tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Alueelle suunnitellaan 
kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkokehä muodostuu kerrosta-
loista. Pientalokorttelit sijoittuvat alueen keskiosaan Koiraluodonkana-
van molemmille puolille suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kana-
van varren tonteista on omarantaisia. Lähes kaikista asunnoista on me-
rinäköala tai näkymä kanavaan. Koirasaaren länsirannalle on suunnitel-
tu Koirasaarenpuisto, jossa hyödynnetään vanhoja öljysataman raken-
teita sekä luonnonvoimien elämyksellisyyttä. Puisto toimii maisemalli-
sena puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan päin. Itärannalle on suunni-
teltu pienvenesatama.

Alueelle rakennetaan 68 600 k-m² asuntoja, 600 k-m² kokoinen edus-
tussaunarakennus, 180 k-m² liiketilaa ja 500 k-m² venesatamaa palve-
levia rakennuksia.

Esittelijän perustelut
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Asemakaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeus-
vaikutteisen Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Alueen sijainti ja maanomistus

Alue sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuorenrannan osa-
alueella entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa. St1 Oy omistaa 
nykyisen Koirasaaren maa-alueen. Lisäksi St1 omistaa vähäisen osan 
vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kaupunki omistaa ve-
sialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Alueella ei ole asemakaavaa. Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa 
nykyistä Koirasaarta on laajennettu meritäytöillä ja sen itäpuolelle on si-
joitettu uusi täyttösaari. 

Osayleiskaavassa Koirasaareen ja sen laajennukseen on merkitty 
asuntoalue, johon saa rakentaa pien- ja kerrostaloja. Uusi täyttösaari 
on merkitty pientalovaltaiseksi alueen osaksi ja suunnittelualueeksi, 
jossa osayleiskaava esittää maankäyttömuodot ja niiden väliset liki-
määräiset suhteet. Niiden sijainti ja rajaukset ratkaistaan asemakaavoi-
tuksessa. Täyttösaaren itäpuolelle on varattu venesatama-alue.

Koirasaareen ja uuteen täyttösaareen on merkitty ulkoilureitti, joka kier-
tää koko Kruunuvuorenrannan ranta-alueilla. Koirasaaren länsiranta ja 
täyttösaaren eteläosa ovat merkitty puistoksi. Koirasaaressa oleva 
puisto on merkitty alueeksi, jonka suunnittelussa tulee säilyttää ja hyö-
dyntää alueella sijaitsevia öljysataman rakenteita.

Asemakaavan sisältö ja perustelut

Asemakaavaratkaisu perustuu alueen suunnittelusta v. 2012 järjestetyn 
arkkitehtuurikutsukilpailun tuloksiin. Maankäyttöä on ja sen taloudelli-
suutta on kehitetty suunnittelun aikana mm. lisäämällä asuinrakentami-
sen määrää ja luopumalla kalleimmista rantarakenteista.

Kruunuvuorenselän puoleiset viisikerroksiset kerrostalokorttelit muo-
dostavat alueen kokoavan kaupunkirakenteellisen aiheen ja suojamuu-
rin lännen ja etelän suuntaan. Koiraluodonkanavan länsipuoleiset oma-
rantaiset korttelit muodostuvat kaksikerroksisista rivitaloista, joita rytmit-
tävät viisikerroksiset pistetalot. Kanavan itäpuoleiset korttelit muodostu-
vat katuja rajaavista viisikerroksisista lamelleista ja kanavaa ja kävely-
reittejä rajaavista kaksikerroksisista rivitaloista. Pohjoisosassa on nel-
jän pistetalon muodostama omarantainen kortteli, jonka enimmillään 
kahdeksan kerroksiset pistetalot muodostavat kohokohdan alueen kort-
telirakenteessa.
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Korttelit on suunniteltu siten, että asuntosuunnitteluvaiheessa lähes 
kaikista asunnoista on mahdollista muodostaa näkymä kohti merta, jo-
ko avomerelle tai kanavan suuntaan. Samalla on pyritty muodosta-
maan tuulelta suojaisia paikkoja.

Koirasaaren ulkoreunoilta avautuu avoin merimaisema, jota koroste-
taan maisemarakentamisen keinoin. Pääkadulta ja kaupunkirakenteen 
läpi avautuu kapeita näkymälinjoja kohti merta sekä ympäröivän maise-
man maamerkkejä, kuten tuomiokirkkoa. Toisaalta alueen sisälle syn-
tyy oma pienipiirteinen maailmansa, kun silloilta ja kortteleiden välistä 
avautuu näkymiä rakennusten rajaaman kanavan suuntaan.

Länsi- ja etelärantaa kiertää nauhamainen Koirasaarenpuisto, joka tu-
keutuu nykyiseen Koirasaaren avokallioalueeseen sekä uuteen täyttö-
alueelle tehtävään merituulilta suojaavaan maisemalliseen puskurivyö-
hykkeeseen. Puiston maisemallisen pääaiheen muodostavat vallimai-
set maastokummut, joiden väleihin syntyy istutusten avulla suojaisia 
oleskelupaikkoja. Puistossa on säilytetty vanhoja öljysäiliöiden perus-
tuksia, joita hyödynnetään puiston rakenteina esimerkiksi oleskelu- ja 
toimintapisteinä. Puiston pääreitti sivuaa asuntokortteleita. Lisäksi puis-
tossa on oleskelualueita, jossa pääsee kokemaan meren aaltojen voi-
man meren tasolla.

ST1:n vanhan öljysataman laiturin päälle on suunniteltu yksikerroksi-
nen saunarakennus, joka sisältää edustustiloja. Suunnitelma perustuu 
maanomistajan järjestämään arkkitehtuurikilpailuun.

Kaava-alueen itäosaan sijoittuu venesatama noin 170 veneelle. Vene-
satama muodostaa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pitkä-
luotoa. 

Kaava-alueen nimistö on nimistötoimikunnan 11.12.2013 ja 10.9.2014 
tekemien esitysten mukainen.

Asemakaavan vaikutukset ja kustannukset

Asemakaavan valmistelun yhteydessä on tutkittu sen vaikutuksia kau-
punkirakenteeseen, kaupunkikuvaan, luontoon ja maisemaan, liiken-
teeseen ja tekniseen huoltoon, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen 
sekä yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Arvioituja vaikutuksia seloste-
taan tarkemmin asemakaavan selostuksessa.

Kaavatalous

Kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suuruusluo-
kaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Tästä noin puo-
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let muodostuu keinosaarten maatöistä, joiden toteutustapa vaikuttaa 
myös asuinrakentamisen kustannuksiin. 

Kaupungin kokonaiskustannukset kaavan kokonaiskerrosalaa kohden 
ovat 550–850 euroa/k-m². Koirasaaressa tonttien kauppahinnaksi voi-
daan arvioida kokonaiskerrosalan avulla laskettuna 65–85 milj. euroa. 
Asuintontit on laskelmassa oletettu toteutettavan rahoitus- ja hallinta-
muodoltaan sääntelemättömänä tuotantona. 

Asuintonteilla aiheutuu lisäkustannuksia pihanalaisista pysäköintilaitok-
sista ja paaluperustuksista keskimäärin n. 550 euroa/k-m2. Pysäköinti-
paikan rakentamiskustannusten arvioidaan vaihtelevan välillä 50 000–
75 000 euroa/autopaikka laitoksesta riippuen. 

Toteuttaminen

Asemakaava toteutetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin 
osana. Täyttösaarten rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2016, 
kunnallistekniikka vuonna 2019 ja asuntorakentaminen vuonna 2020.

Toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä maanomistajan ja kaupungin 
välillä. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä ole-
van osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vireilletulosta il-
moitettiin myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 

Alueesta pidettiin arkkitehtuurikutsukilpailu 11.9.–12.11.2012 asema-
kaavoituksen pohjaksi. 

Asemakaavan valmisteluun liittyen on kirjeitse esitetty kolme mielipidet-
tä koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaksi mielipidettä 
koskien asemakaavaluonnosta. Mielipiteet on otettu valmistelussa huo-
mioon. 

Mielipiteet kohdistuivat meritäyttöihin, rakentamisen laajuuteen, korkeu-
teen ja kalleuteen, pientalojen osuuteen, ympäristöhäiriöihin kuten me-
lu ja valaistus, joukkoliikenteeseen sekä Suomenlinnan suojavyöhyk-
keeseen.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että meritäyttöjen 
määrä on pyritty minimoimaan kerrosalatavoitteen rajoissa. Nykyiset 
säilyneet silokalliot ja luonnonmuodot pyritään säilyttämään osana Koi-
rasaarenpuistoa, joka muodostaa viereisiä kortteleita tuulelta suojaa-
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van ja suurmaisemaan sovittavan vihervyöhykkeen. Asuinrakentami-
nen on rajattu kauemmaksi rantaviivasta kuin paikalla olleet öljysäiliöt. 
Keskimääräinen rakennuksien korkeus laskee Kruunuvuorenrannan 
pohjoisosista Koirasaariin tultaessa. Pientalovaltainen alue on keskitet-
ty kanavan molemmille puolille. Alueesta muodostuu elämyksellinen 
pienimittakaavainen kanava ympäristö, joita kerrostalokorttelit suojaa-
vat meren puolella. Kaava luo ympäristömelun kannalta edellytykset 
terveellisen ja viihtyisän asumisympäristön luomiselle. Kruunuvuoren-
rannasta on ideoitu valon kaupunginosaa, jossa hyvin suunniteltuun va-
laistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavaluonnok-
sen 1.4.2014 ja antoi vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitet-
tyihin mielipiteisiin.

Valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä asianomaisten 
hallintokuntien kanssa. Asemakaavaluonnoksesta annetut kannanotot 
on otettu valmistelussa huomioon. 

Kannanotot kohdistuivat alueen visuaaliseen merkitykseen, raitiovau-
nuyhteyden rakentamisen ajoittamiseen, asemakaavamääräyksien tar-
kentamiseen, puistossa sijaitseviin pelastusteihin sekä ajoyhteyteen, 
katualueiden tilamitoitukseen ja ohjeellisiin korkoihin, venesataman 
vastuualueisiin, kanavan leveyteen sekä meritäyttöjen ajoittamiseen 
sekä kokonaistaloudellisuuteen.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viran-
omaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajem-
min.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti asemakaavaehdotuksen hyväksy-
mistä 2.12.2014.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.1.–9.2.2015. Ehdo-
tuksesta ei ole tehty muistutuksia. 

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy, ym-
päristökeskus, kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
mä, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos, rakennusvalvontavi-
rasto, yleisten töiden lautakunta, liikuntalautakunta, kiinteistölautakunta 
sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin Energia  liikelaitoksen lausuntoa ei ole saatu. Lautakuntien 
lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä.
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Lausunnot ja asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunginmuseolla, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä pelas-
tuslautakunnalla, Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymällä ja ympäristökeskuksella ei ollut huomautet-
tavaa asemakaavaehdotuksesta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnos-
saan seuraavaa: Selostusta on täydennettävä vesistövaikutusten ar-
vioinnilla. Aaltoiluvaran suuruus korttelialueilla on riittävä. Asumista ei 
tule kaavoittaa täyttösaaren eteläkärkeen, jossa ampumamelun keski-
äänitaso ylittyy. Kaavaratkaisuissa tulee myös ottaa huomioon puolus-
tusvoimien ennusteet ampumaäänistä tulevaisuudessa ja mahdollinen 
toiminnan lisääntyminen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnon johdosta täydentänyt asema-
kaavaselostusta vesistövaikutusten arvioinnilla. Kaupunkisuunnitteluvi-
raston käsityksen mukaan Koirasaaren suunniteltua asuinaluetta ei tule 
tulkita edes osittain melualueeksi. Meluselvityksessä esitetty raskaiden 
aseiden melukäyrä mukailee saarilla ja rantavyöhykkeillä maa-alueita 
siten, että maa-alueet Koirasaaren kaava-alueen etäisyydellä jäävät 
meluvyöhykkeen ulkopuolelle. Koirasaaren kaava-alueen kohdalla tätä 
vaikutusta ei ole em. kartoissa nähtävissä, koska alue on vielä nykyisin 
tällä kohdin vesialuetta. Käytettävissä olevien selvitysten perusteella ei 
voida olettaa melun ainakaan kasvavan nykyisestä. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto katsoo, että Santahaminan ampumatoiminnasta ei aiheudu 
Koirasaaren suunnitellulle asuinalueelle merkittävää meluhaittaa, joka 
olisi ristiriidassa kaavaehdotuksen hyväksyttävyyden kanssa.

Muissa lausunnoissa esitettiin tarkennuksia pien- ja kerrostaloja koske-
vien määräysten jaotteluun, korttelin 49307 julkisivumääräyksiin, muun-
tamoiden sijoittumiseen, kannenalaisten pysäköintitilojen määräyksiin 
ja korkomerkintöihin. Lisäksi lausunnot koskivat viereisen kaava-alueen 
raitiotien kääntölenkistä aiheutuvan melun huomioimista, veneiden tal-
visäilytyspaikkoja ja AP-korttelialueen muuttamista A-korttelialueeksi 
asuntotuotannon ratkaisuvaihtoehtojen monipuolistamiseksi.

Kaavaehdotusta on lausuntojen johdosta tarkistettu 26.5.2015 seuraa-
vasti: AP-korttelialue on muutettu A-korttelialueeksi, asuinkerrostaloja 
ja pientaloja koskevat määräykset on eritelty tarvittaessa, korttelin 
49307 julkisivumateriaalia koskevaa määräystä on tarkennettu ja 
muuntamoille on merkitty omat aluevaraukset kaavaan. Raitiotiemelun 
ei ole etäisyyden vuoksi arvioitu edellyttävän rakennuksilta tavanomais-
ta parempaa ääneneristävyyttä. Kaavaan merkityt korkoasemat ovat li-
kimääräisiä ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Kaupunkisuunnittelu-
virastossa on aloitettu selvitystyö veneiden talvisäilytyspaikoista.
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Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä 
olevassa vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotukseen on jatkosuunnittelun johdosta tehty vähäisiä tarkis-
tuksia. Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin 
teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut asemakaavaehdotusta uudel-
leen 23.10.2015 maanomistajan toiveesta. Tarkistukset koskivat kortte-
leiden 49303 ja 49304 ja viereisen puistoalueen rajausta sekä niihin liit-
tyviä pelastusreittijärjestelyjä. 

Kaavaehdotukseen lausuntojen ja jatkosuunnittelun johdosta tehdyt tar-
kistukset ilmenevät tarkemmin asemakaavan selostuksesta. Kaupunki-
suunnitteluvirasto päivittänyt kaavaselostusta liikennesuunnitelman 
osalta 16.3.2016.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdo-
tusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on 
neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja maanomistajan kanssa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen esityk-
sen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt kaavaehdotuk-
seen edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia. 

Kaava-alueen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely. St 1, Keele 
ja kaupunki ovat sopineet esisopimuksella myös kaavamuutoksen to-
teuttamiseen liittyvistä alueluovutuksista.
Sopimukset on allekirjoitettu 2.3.2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 kartta, päivätty 2.12.2014, muutettu 
26.5.2015 ja 23.10.2015

2 Asemakaavaehdotuksen nro 12311 selostus, päivätty 2.12.2014, muu-
tettu 26.5.2015 ja 23.10.2015, päivitetty 16.3.2016

3 Vuorovaikutusraportti  1.4.2014, täydennetty 26.5.2015



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 24 (151)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
21.03.2016

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

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, muutettu 23.10.2015
5 Koirasaaret havainnekuva, muutettu 23.10.2015
6 Koirasaaret ilmakuvasovitus etelästä
7 Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 3868 sopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Helsingin Satama -liikelaitos Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Tiedoksi
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Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntalautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.10.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavaehdotusta nro 
12311 maanomistajan toiveesta seuraavasti:

 Kortteleiden 49303 ja 49304 rajausta puistoon päin on muutettu vä-
häisissä määrin, jotta kortteleihin mahdollisesti sijoittuville ravinto-
loille on mahdollista rakentaa ulkoterassit.

 Korttelin 49303 pohjoispuoleinen puistoreitti on muutettu osaksi 
korttelia, jotta reitti voi toimia korttelin pelastustienä.

Muutoksista on neuvoteltu ja niistä on sovittu maanomistajan ja asiaan 
liittyvien hallintokuntien kanssa.

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

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olen-
naisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 159

HEL 2012-000225 T 10 03 03
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Kiinteistökartta 65/672 500

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kruunuvuo-
renrannan Koirasaarten alueen asemakaavaehdotuksesta nro 12311 
seuraavan lausunnon:

Kaava-alue ja tavoitteet

Kaava-alue sijaitsee Laajasalossa Kruunuvuorenrannan osa-alueella 
entisen Laajasalon öljysataman eteläosassa. Kaava-alueen pinta-ala 
on 25,8 hehtaaria.

Kaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukaises-
ti rakentaa Kruunuvuoren eteläkärkeen korkeatasoinen merellinen asui-
nalue ja pienvenesatama. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäy-
töillä ja lisäksi tehdään sen itäpuolelle täyttösaari.

Alueelle suunnitellaan 68 600 k-m² asuinkerros- ja pientaloja, 600 k-
m²:n suuruinen edustussaunarakennus, 180 k-m² liiketilaa, venesatama 
ja sen yhteyteen 500 k-m² venesatamaa palvelevia rakennuksia sekä 
Koirasaarenpuisto.  

Maanomistus

St1 Oy omistaa nykyisen Koirasaaren maa-alueen ja vähäisen osan 
vesialuetta Koirasaaren länsi- ja etelärannassa. Kaupunki omistaa 
muun vesialueen sekä sille tehtävät täyttöalueet.

Meritäytöt ja pilaantuneisuuden kunnostaminen

Kaavan toteuttaminen edellyttää meritäyttöjä laajalla alueella. Ennen 
täyttöjä on merenpohjan savikerros ruopattava pois. Osa ruoppaus-
massoista ei sovellu meriläjitettäväksi niiden sisältämien haitta-ainei-
den vuoksi. Kyseiset massat on nostettava maa-alueelle ja käsiteltävä 
erikseen. Tästä aiheutuu huomattavasti enemmän kustannuksia merilä-
jittämiseen verrattuna.

Alueella on ollut polttonesteiden varastointitoimintaa, ja maaperässä on 
todettu paikoin pilaantuneisuutta. Kaavassa on määräys maaperän pi-
laantuneisuuden selvittämisestä ja maaperän kunnostamisesta. Maa-
perän puhdistamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että alue so-
veltuu tulevaan käyttöön ja rakentaminen voidaan toteuttaa suunnitel-
lusti.

Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
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masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. 

Asuinrakennusten (AK, A, AP) korttelit

Kaava-alueelle sijoittuu muun ohella AK, A ja AP -korttelialueet. Täyttö-
alueen sisäalueelle sijoittuva AP-korttelialue tulisi muuttaa A-korttelialu-
eeksi asuntotuotannon ratkaisuvaihtoehtojen monipuolistamiseksi sekä 
korttelialueen toteuttamisedellytysten parantamiseksi. Kaava-alueella 
esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meritäyttöalueelle sijoit-
tuvat korttelit soveltuvat luovutettaviksi hintalaatu- ja/tai hintakilpailulla 
sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittuvat tontit voivat osin 
soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maanomistajan alueelle si-
joittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa ohjataan maankäyttö-
sopimuksella. 

Kaava- ja tonttitalous

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Kaa-
van toteuttamista voidaan kuitenkin pitää kalliina. Kaavan toteuttamisen 
korkeat kustannukset puoltavat rakennusoikeuden luovuttamista sään-
telemättömään tuotantoon. 

Alueen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen. Alueen 
toteutuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkaste-
luja meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seu-
rausvaikutuksia tontin luovutuksen aikatauluun ja asuntotuotannon to-
teuttamisen ajankohtaan yhdessä kiinteistöviraston kanssa.  

Maankäyttösopimus

Helsingin kaupunki ja St1 Oy ovat 31.8.2009 tehdyssä ja 28.12.2010 
tarkistetussa sopimuksessa sopineet yhtiön omistaman Koirasaaren 
alueen (kiinteistötunnus 91-412-1-252) tulevan maankäytön suunnitte-
lun ja aluejärjestelyn periaatteista. Sopimuksen ehtojen mukaan kaa-
vaehdotuksen pohjalta arvioidaan maankäyttösopimustarve Koirasaa-
ren osalta ja tarvittaessa tehdään yhtiön kanssa maankäyttösopimus 
yhtiön omistamasta alueesta voimassa olevien periaatteiden mukaises-
ti. Sopimuksessa yhtiön omistaman alueen lähtöarvo määritellään ny-
kykäytön perusteella varasto- ja teollisuusalueena. Kaavan toteuttami-
seksi osapuolet suorittavat aluejärjestelyn, jossa yhtiö luovuttaa kau-
pungille yleiset alueet ja Koiraluodot sekä kaupunki yhtiölle sen omista-
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maan Koirasaaren tonttimaahan välittömästi liittyvät alueet. Alueiden 
hinnoittelussa otetaan huomioon, että ne ovat osin vesialuetta. 

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kaavaehdotus korottaa St1 
Oy:n omistuksessa olevan Koirasaaren alueen arvoa merkittävästi, jo-
ten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269 §) tekemän maapoliittisen pää-
töksen mukaiset neuvottelut tulee käydä maanomistajan kanssa. Sopi-
mukseen tullaan sisällyttämään mm. yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin perittävään korvausta, aluejärjestelyjä sekä AM-ohjelman rahoi-
tus- ja hallintamuotojakaumaa ja muita kaavan toteutusta koskevia eh-
toja.

Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajan kanssa on 
tehty sopimus. 

Kiinteistölautakunta puoltaa kaavan hyväksymistä edellä mainituin huo-
mioin.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen

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

esko.patrikainen(a)hel.fi
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi
Kati Valkama, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 36573

kati.valkama(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 44

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan 
lausunnon:

Asemakaava käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan uu-
den asuinalueen. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Täyttösaaren 
itärannalle sijoittuu pienvenesatama. 

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta. 
Liikuntaviraston edustajat ovat osallistuneet kaavoitustyöhön.
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Pienvenesatama on mitoitettu noin 170 veneelle. Venesatama muodos-
taa Koirasaarten itäisen reunan avautuen kohti Pitkäluotoa. Venesata-
maan on mahdollista rakentaa 500 k-m2 venesatamaa palvelevia ra-
kennuksia sekä veneiden tankkauspiste. Venesatamassa on talvisäily-
tyspaikkoja vain noin 20 veneelle. Asemakaavan yhteydessä tulisi to-
deta mihin loput veneiden talvisäilytyspaikat sijoitetaan.

Kustannukset

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt arvioita venesataman toteutta-
misen kustannuksista. Venesataman ja venepaikkojen rakentaminen ei 
sisälly liikuntatoimen vuoteen 2025 ulottuvaan taloussuunnitelmaan. 
Koko kaavan toteuttamisen arvioidaan aiheuttavan kaupungille suu-
ruusluokaltaan 40–60 miljoonan euron kokonaiskustannukset. Venesa-
taman toteuttamiseen tulisi esittää erillismääräraha, jolla turvattaisiin 
sataman toteutuminen muun rakentamisen kanssa samassa aikatau-
lussa.

Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esitetyin 
huomautuksin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan tavoitteena on Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 
mukaisesti rakentaa alueelle korkeatasoinen merellinen asuinalue.

Kaava-alue muodostaa Kruunuvuorenrannan alueen eteläosan. Ny-
kyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja sen itäpuolelle muodos-
tetaan uusi täyttösaari. Koiraluodonkanava muodostaa alueen keskelle 
suojaisan ytimen.
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Kaavakartalla ei voida esittää puiston korkoasemia, koska puistoa ei 
ole vielä suunniteltu. Korkoasemat ratkeavat tarkemmassa jatkosuun-
nittelussa. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että kaavassa esitetyt kor-
koasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet tai merivesi aiheuta 
ongelmia rakennuksille.

Rakennusvirasto kiittää kaupunkisuunnitteluvirastoa yhteistyöstä ja 
kaavaluonnosvaiheen kannanoton hyvästä huomioimisesta.

Kustannukset

Rakennusvirastolle aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta kustannuk-
sia arviolta seuraavasti:
Katualueiden kustannukset muodostuvat kadunrakentamisesta, pyöräi-
ly- ja kävelyteistä sekä silloista. Kustannukset ovat noin 8 miljoonaa eu-
roa. Kanavan kustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Puistojen 
(asemakaavamerkintä VP) kustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavaa nro 12311 edellä esi-
tetyin huomautuksin.

Käsittely

10.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen 
loppuun seuraava uusi virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
kaavassa esitetyt korkoasemat tulee tarkistaa niin, etteivät hulevedet 
tai merivesi aiheuta ongelmia rakennuksille." 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Jukka Myyryläinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 70068

jukka.myyrylainen(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 61

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Päätös
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Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 27.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitokselta lausuntoa 
Koirasaarien asemakaavasta nro 12311. Suunnittelualue käsittää Kruu-
nuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen. 
Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa Tahvonlahden osa-alueella. Alu-
eelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja.

Liikenteellisesti alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-au-
toliikenteeseen. Linja-auton ja raitiotien päätepysäkit tulevat sijaitse-
maan alueen pohjoispuolella Haakoninlahdella.

HKL lausuu kaavasta seuraavaa: raitiotien kääntölenkistä aiheutuu rai-
tiovaunun ajonaikana säännönmukaista melua, ja se tulee huomioida 
lähialueen asuntojen suunnittelussa.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 5

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kruunuvuorenrannan 
Koirasaarten alueen asemakaavasta nro 12311.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
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Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.1.2015

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.12.2014

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen rakennetaan uusi merellinen asui-
nalue. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä. Lisäksi tehdään 
uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää Koiraluodon-
kanava, jonka rantaa kulkee yleinen laiturimainen jalankulkureitti.  Täyt-
tösaaren itärannalle sijoittuu pienvenesatama.

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Asuinkortteleiden ulkoreuna 
muodostuu kerrostaloista. Tiiviisti rakennetut pientalokorttelit sijoittuvat 
alueen keskiosaan kanavan molemmille puolille. Koirasaaren länsiran-
nalle on suunniteltu Koirasaarenpuisto. Öljysäiliöiden perustukset pyri-
tään säilyttämään ja hyödyntämään uusiokäytössä muistumina teolli-
suusperinnöstä osana Koirasaaren puistoa. Puisto toimii maisemallise-
na suojavyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.

Havainnekuvin on selvitetty alueen rakentamisen maisemallisia vaiku-
tuksia. Suomenlinnan suunnalta tarkasteltaessa voi kuvien perusteella 
todeta, ettei maisemassa tapahdu häiritsevää muutosta.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

18.12.2013 Lausunto annettu

1.3.2012 Lausunto annettu

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

sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 384

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Ksv 1664_1, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, karttaruutu J2/P4
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Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.12.2014 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuoren-
ranta) kortteleiden 49303–49311, 49315 ja  puisto-, vesi- ja katua-
lueiden sekä venesataman asemakaavaehdotuksen nro 12311 hy-
väksymistä

 asemakaavaehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

01.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, pohjarakentaminen, puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, pilaantuneet maat, puhelin: 310 37250

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

matti.neuvonen(a)hel.fi
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Maanomistus – ja hallinta
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Koirasaaren asemakaava mahdollistaa kokonaisuudessaan 52 450 
k-m² asuntorakentamista. Noin 10 000 k-m² asuinrakennusoikeudesta 
sijoittuu olemassa olevalle ST1:n omistamalle maa-alueelle ja loput 
kaupungin omistamalle merialueelle meritäyttöjen varaan rakennetta-
valle alueelle. Koirasaaren alueelta ei ole tehty vielä tontinvarauksia. 

Maapoliittiset neuvottelut

Alueella on yksi yksityinen maanomistaja. Maanomistajalle aiheutuu 
kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) teke-
män maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tont-
tiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaavaehdotuk-
sen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on käyty. 

Maaperä ja tonttien sekä yleisten alueiden rakennettavuus

Alue rakennetaan pääosin meritäyttöjen varaan. Meritäyttöjen ja alueen 
mahdollinen vaiheittain rakentaminen tulee tehdä kaupungin näkökul-
masta kokonaistaloudellisesti. Alueen rakentamistoimenpiteet, maape-
rän puhdistaminen ja täyttöjen rakentaminen tulee limittää alueen muun 
rakentumisen kanssa. Meritäyttöjen osalta tulee pohtia täyttörakentami-
sen kokonaistaloudellisuutta täyttöaineksen tarjonnan ja saatavuuden 
mukaan kaupungin massapolitiikan edellyttämällä tavalla. Alueen toteu-
tuksen suunnittelussa tulee jatkaa kokonaistaloudellisuustarkasteluja 
meritäyttöjen eri toteutusvaihtoehtojen välillä ja pohtia niiden seuraus-
vaikutuksia tontin luovutukseen yhdessä kiinteistöviraston kanssa.   

Lopuksi

Nyt puheena oleva asemakaavaluonnos luo edellytykset viihtyisän ja 
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen asuinalueen toteuttamiselle. Alu-
een suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota kaupungin kokonaistaloudelliseen toteutukseen meritäyttöjen 
ja aluerakentamisen osalta. 

Kaava-alueella esteettömin merinäköaloin sijaintinsa puolesta meritäyt-
töalueelle sijoittuvat korttelit soveltuvat luovutettavaksi hinta laatu- ja/tai 
hintakilpailulla sääntelemättömään tuotantoon. Keskiosiin sijoittuvat 
tontit voivat osin soveltua välimuodon tuotantoon. Yksityisen maano-
mistajan alueelle sijoittuvien rakennusten rahoitus- ja hallintamuotoa 
ohjataan maankäyttösopimuksella.

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.1.2014
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HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusvirastolta kannanottoa otsi-
kossa mainitusta asemakaavaluonnoksesta.

Suunnitelma

Luonnosehdotus käsittää Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan 
uuden asuinalueen. Nykyistä koirasaarta laajennetaan meritäytöllä. Li-
säksi tehdään uusi täyttösaari Koirasaaren itäpuolelle. Saarten väliin 
jää kanava ja täyttösaaren itärannalle esitetään pienvenesatamaa. Alu-
eelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Osalla rannan tuntuman pien- 
ja kerrostaloilla on oma ranta. Koirasaaren länsirannalle on suunniteltu 
puisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljysäiliöiden rakenteita. 
Puisto toimii maisemallisesti puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan päin.  

Rakennusvirasto pyytää huomiomaan seuraavat seikat Koirasaarten 
asemakaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa.  

Katualueet ja sillat

Tontteja palvelevat pelastustiet tulee sijoittaa tontin osaksi, jolla yleinen 
jalankulku on sallittu. Pelastustiet mitoitetaan palo- ja pelastusajoneu-
vojen kantavuuden ja leveyden mukaan, jolloin leveyden tulee olla vä-
hintään 6 metriä. Rakennusvirastoa ei voi asemakaavassa velvoittaa 
rakentamaan kiinteistöä palvelevia pelastusteitä, vaan niiden rakenta-
minen ja kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajille. Sekä ylläpitovas-
tuiden että maisematekijöiden kannalta on selkeämpää, että pelastus-
reitit sijaitsevat tontin alueella.

Kanavan länsipuolella olevalle kadulle on esitetty istutettavaksi puurivi, 
mutta puille varattu tila on riittämätön. Kun myös kunnallistekniikka on 
sijoitettu kadulle erittäin ahtaasti, on puurivi syytä jättää pois tai vaih-
toehtoisesti katualuetta on levennettävä. Tonttikaduille ei pääsääntöi-
sesti istuteta puita. Laitteiden ja johtojen sijoittaminen siltojen kohdalle 
tulee tutkia tarkemmin. Yleisesti näyttää siltä, että katualueet kyseessä 
olevalla kohdalla ovat liian kapeat.

Asemakaavassa esitetyt likimääräiset maanpinnan korot tulee tarkistaa 
toteutettavuuden kannalta. Itäisen saaren keskimmäisen kadun päässä 
on aukioksi varattu alueen osa, josta on kulkuyhteys laiturille. Yhteys 
on vaikeasti toteutettavissa esteettömänä, eikä siihen jää siinä tapauk-
sessa varsinaista aukiotilaa. Kadun päähän tulee varata tilaa kääntö-
paikalle.
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Venesataman (LV) ja sille varattujen autopaikkojen korttelialueen (LPA) 
välinen alue tulee sisällyttää yhtenäisenä osana LV-alueeseen, koska 
alue palvelee ensisijaisesti venesataman liikennettä. Rantarakenteiden 
toiminnallisen ja arkkitehtonisen ilmeen kannalta on eduksi, että alue 
suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä kokonaisuutena. Ranta-alueen 
hallintorajojen tulee olla selkeitä kokonaisuuksia, jolloin myös rakenta-
misen ja kunnossapidon vastuurajat ovat selkeät.

Kaava-alueen läpi kulkevan kanavan itäpuolelle tulee myös esittää 
merkintä tukimuurista, joka on sijoitettava tontille. Rakentamistapaoh-
jeessa tulee antaa määräyksiä muurien ulkoasusta ja rakenteesta, jotta 
ne toteutuvat yhtenäisenä koko kanavan alueella, sekä yksittäisten 
tonttien, että yleisten alueiden kohdalla.

K/s-tontti ja sen

Länsirantaa myötäilevän puistoon on suunniteltu liike- toimistotilojen 
korttelialue, jolle saa rakentaa saunan ja liiketiloja (K/s). Asemakaavas-
sa on esitettävä, että VP-alueelle sijoitettava ajoyhteys kuuluu tontin ra-
kentamis- ja kunnossapitovastuulle. 

K/s-tontilta on esitetty varaus huoltotunnelille, joka johtaa viereiselle AK 
-tontille. Huoltotunnelivaraus sijaitsee VP -alueella. Yleisillä alueilla tuli-
si välttää vaakasuuntaisten hallintarajoja. Huoltotunnelin rakenteiden 
yläpinnan tulee sijaita vähintään 1-2 metrin syvyydessä. Mitoitus tulee 
vielä tarkistaa muun muassa alueelle mahdollisesti sijoitettavien laittei-
den ja johtojen mukaan. Tunnelin toteutettavuus, kustannukset ja edel-
lytettävät korkeudet tulee selvittää ennen kaavan eteenpäin viemistä. 
Mikäli tunneli toteutetaan, tulee sen yläpuolella olevan puistoalueen 
kunnossapidon kuulua rasitteena tunnelin omistajalle. Tunnelin mah-
dolliset korjaustyöt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungille tule toimenpi-
teistä mitään kustannuksia tai muita seuraamuksia. 

Liike- ja toimistotilojen korttelialueelle (K/s) tulee varata riittävästi tilaa 
autopaikoille. Rakennusviraston mielestä katualueelle ei voi varata ni-
mettyjä tonttien pysäköintipaikkoja, sillä alueella tulee olemaan pulaa 
julkisista pysäköintipaikoista. Myös puiston käyttäjille tulee varata riittä-
vä pysäköintialue. 

Viher- ja vesialueet

Puistoa ei tule esittää pengertäytölle alueen luoteiskulmassa. Puiston 
eteläosassa rantaviiva ei kaikissa kohdin seuraa nykyistä maa-aluetta, 
vaan nykyinen niemenkärki on esitetty vesialueena.

Puistossa sijaitsevien säiliöiden perustusten muotoilua puiston osaksi 
ei tule määritellä asemakaavassa, vaan puisto suunnitellaan myöhem-
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mässä vaiheessa kokonaisuutena. Eteläisin säiliön perustus on purettu, 
joten sen säilytysmerkintä tulee poistaa myös asemakaavasta. Kaikki 
puistoon ja venelaiturien yhteyteen merkityt puin ja pensain istutettavat 
alueet tulee merkitä ohjeellisiksi. 

Veden vaihtuvuus kapeassa ja matalavetisessä kanavassa tulee tarkis-
taa. Veden vaihtuvuuden varmistaminen ja mahdollinen lisäkierrätystar-
ve tulee tutkia, jotta vältyttäisiin ikäviltä leväongelmilta. Kanava näyttää 
ainakin osittain liian kapealta ja matalalta, jotta veden vaihtuvuus olisi 
riittävä.  Myös kasvillisuus- ja rantarakenteiden vaatima tila ja toteutet-
tavuus tulee ottaa huomioon. Matalassa vedessä ruovikkoistutukset le-
viävät nopeasti peittäen vesipinnan kauttaaltaan. Kanavaa mitoittaessa 
on huolehdittava myös rakenteiden ylläpidettävyydestä ja mahdollistaa 
jatkossa kasvillisuuden hoidon (esimerkiksi ruovikoiden niitto) edellyttä-
mät toimenpiteet.

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Eila Suojala, projektinjohtaja, puhelin: 310 39786

eila.suojala(a)hel.fi

Helsingin Satama -liikelaitos 16.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Helsingin Satamalla ei ole asiaan huomautettavaa.

Lisätiedot
Satu Lehtonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527

satu.lehtonen(a)hel.fi

Opetusvirasto 8.1.2014

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt opetusvirastolta lausuntoa 
Kruunuvuorenrannan eteläkärkeen sijoittuvan merellisen asuinalueen, 
Koirasaarten, asemakaavaluonnoksesta. 

Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Rantapuiston reunaan on 
suunniteltu nauhamainen kerrostalorivistö. Tiiviisti rakennetut pientalo-
korttelit sijoittuvat alueen keski- ja itäosaan kanavan molemmille puolil-
le suojaan Kruunuvuorenselän tuulilta. Osa kanavan varteen sijoittuvis-
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ta kaupunkipientaloista ja kerrostaloista on omarantaisia. Lähes kaikis-
ta asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavaan. Alueelle rakenne-
taan 52 450 k-m2 asuntoja, mikä vastaa noin 1 300 asukasta.

Lausuntonaan opetusvirasto toteaa että Kruunuvuorenranta on kaiken 
kaikkiaan mitoitettu n. 11 000  asukkaalle. Kruunuvuorenrannan perus-
koulu-, liikunta-, päiväkoti- ja leikkipuistopalvelut  sijoittuvat pääasiassa 
viereiselle  Haakoninlahden alueelle. Opetusvirastolla ei ole muuta lau-
suttavaa tässä vaiheessa.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lau-
suntoa.

Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 2.3.2012

HEL 2012-000225 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Koirasaaren alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa (49. kau-
punginosa) Tahvonlahden osa-alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu 
Laajasalon öljysataman eteläosassa sijaitseva Koirasaari sekä sitä ym-
päröivä vesialue. 

Alue on St1 Oy:n öljysatama-aluetta, jolla on teräsrakenteisia öljysäiliöi-
tä sekä niihin liittyviä rakenteita. Maaperää ja rantoja on louhittu ja 
muokattu voimakkaasti teollisuus- ja satamatoimintojen tarpeisiin. Tä-
mänhetkisen käsityksen mukaa säiliöt puretaan v. 2012 aikana ja 
St1puhdistaa maaperän. 

Nykyistä Koirasaarta on tarkoitus laajentaa meritäytöllä. Lisäksi on tar-
koitus tehdä uusi täyttö-saari Koirasaaren itäpuolelle. Näiden väliin jää 
vesiaihe. Täyttösaareen sijoittuu venesatama. Koirasaaren länsirannal-
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le on suunniteltu vallipuisto, jossa pyritään hyödyntämään vanhoja öljy-
sataman rakenteita. Puisto toimii puskurivyöhykkeenä Suomenlinnaan 
päin. Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloja. Alueesta on tarkoitus 
järjestää arkkitehtuurikilpailu kaavoituksen pohjaksi vuoden 2012 aika-
na. Alueelle rakennetaan noin 45 000 k-m² asuntoja ja noin 500 k-m² 
toimitiloja. 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 5.3.2012.

Lausuntonaan terveyskeskus esittää seuraavaa: 

Terveyskeskus pitää tärkeänä ympäristön terveellisyyden ja turvallisuu-
den parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja niiden toteutuksen seuran-
taa. Asuin- ja puistoalueet sekä venesatama reitteineen tulee suunnitel-
la helposti savutettaviksi ja esteettömiksi. Alueen terveysasema sijait-
see Laajasalon keskuksessa. Kruunuvuorenrantaan suunniteltujen 
joukkoliikenteen bussiyhteyksien avulla Laajasalon terveyspalvelut tu-
lee olla helposti savutettavissa.

Lisätiedot
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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§ 245
V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttä-
misestä ilmailukäytössä

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja 
katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Muutetaan päätösehdotusta seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että

 muodostetaan ja ilmaistaan kanta aloitteessa ja sen liitteissä esitet-
täviin faktoihin ja näkemyksiin, joihin ei tässä esityksessä ole vastat-
tu

 otetaan huomioon mikä vaikutus on Euroopan kulttuuriperintöä vaa-
livan Europa Nostra-järjestön, valmistelun jälkeen julkaistulla kan-
nalla, jonka mukaan Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitse-
mästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta

 otetaan huomioon samoin valmistelun jälkeen valmistunut, Newsb-
rokers Oy:n tekemä selvitys Malmin lentokentän kehittämisestä bis-
nes- ja yrityspuistoksi, jonka mukaan alueelle voidaan myös raken-
taa 10 000 – 15 000 asuntoa tähän asti kaavaillun 25 000 sijasta

 tarkistetaan mikä on korvaavan yleisilmailulle sopivan lentokentän 
selvitystyön tilanne

 huomioidaan alueen nykyiset luonto- ja virkistysarvot, mukaan lu-
kien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kartoittaminen

 tarkistetaan ns. hybridimalli, jonka mukaan säilytetään pohjois-ete-
läsuuntainen pääkiitorata, jolloin asuntorakentamiselle jää tilaa län-
si- ja etenkin itäreunoilla

 harkitaan uuden lentomelututkimuksen laatiminen (nykyinen vuodel-
ta 2003), jossa otetaan huomioon uusiutuneen ja jatkuvastikin uu-
distuvan lentokonekaluston yhä alhaisempi melutaso, ja sen vaiku-
tus asuntorakentamiseen

Kannattaja: Terhi Peltokorpi
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Vastaehdotus:
Nina Huru: Malmin lentokenttä säilytetään kansalaisaloitteen mukaises-
ti siten, että ilmailutoimintaa kaikissa muodoissaan voidaan jatkaa.

Nina Hurun vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, 
Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tuomas 
Rantanen, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-
Marja Urho

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuntalaisaloite_Malmin lentokenttä 6.10.2015
2 Kuntalaisaloite internet
3 Ote maakuntakaavasta
4 Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
5 Ote 4. vaihemaakuntakaavasta
6 Ote Yleiskaava 1992:sta
7 Ote Yleiskaava 2002:sta
8 Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta
9 Malmin lentokentän alueen kaavarungon sijaintikartta
10 Malmin lentokentän alueen kaavarungon ilmakuva
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11 Oikeuskanslerin ratkaisun tiivistelmä
12 Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijät Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kunnan asukkaan aloitteessa, jonka on allekirjoittanut yli 2 % Helsin-
gissä asuvista täysi-ikäisistä äänioikeutetuista asukkaista, esitetään 
Malmin lentokenttäalueen säilyttämistä lentotoiminta-alueena. Kunta-
lain mukaan tällainen aloite on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa kuu-
den kuukauden määräajassa.

Malmin lentokentän käytössä on noin 130 hehtaarin alue, minkä lisäksi 
ilmailutoiminta rajoittaa melu- ja suoja-aluemääräysten vuoksi noin 200 
hehtaarin kokoisen maa-alueen käyttöä kaupungin keskeisellä raken-
netulla alueella. Alueen uutta käyttöä asuntotuotantoon on suunniteltu 
jo vuoden 1992 yleiskaavasta lähtien. Valtion ja Helsingin seudun kun-
tien yhteisissä, nk. aiesopimuksissa alueen uusi käyttäminen asuntora-
kentamiseen on ollut kirjattuna jo vuodesta 2000. Voimassa olevien 
maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-
mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. 
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Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta edelly-
tetty mm. asuntotuotannon turvaamista riittävällä tonttimaalla. Niiden 
mukaan Helsingin seudulla tulee myös edistää joukkoliikenteeseen, eri-
tyisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntaraken-
netta. 

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-
distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-
nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue 
tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-
suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-
meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdiste-
tään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla se-
kä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuk-
sia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksinä. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa  Malmin lento-
kentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue. 

Vuonna 2014 allekirjoitetun, Helsingin seudun suurten infrahankkeiden 
ja asuntotuotannon tukemiseksi tehdyn sopimuksen mukaan valtio lo-
pettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 lopussa tai viimeistään 
vuonna 2020. Valtuusto on 26.11.2014 tehdyllä päätöksellään hyväksy-
nyt Finavian ja Senaattikiinteistöt Oy:n kanssa tehtävät kiinteistökau-
pat. Kaupunki ja Finavia Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen 
16.12.2014. Kaupalla Finavia on luovuttanut kaupungille omistansa 
kiinteistöt ja rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyy-
destä. Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja raken-
nuksiin siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu 
käyttöoikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kau-
pan myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuu-
dessaan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä.

Oikeuskansleri on tutkinut kantelun johdosta valtion päätösten laillisuut-
ta ja todennut niiden oikeellisuuden ratkaisussaan 23.9.2015. Asiasta 
on julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015, jonka 
mukaan valtion päätökset vetäytyä Malmin lentokentältä ovat laillisia ja 
lopullisia. Tältä osin valtion ja Helsingin seudun kaupunkien ja kuntien 
välinen nk. infrasopimus on Malmin lentokentän osalta jo toteutunut.

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen keskellä ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kestävää kehittä-
mistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittävästi, mi-
kä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maise-
ma-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa Uudenmaan 4. maakunta-
kaavan selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voi-
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vat tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä. 
Juuri näin on tarkoitus Malmin kentän alueella toimia, ja arvokkaan len-
toasemarakennuksen ja eräiden muiden lentotoiminnasta muistuttavien 
rakennelmien ja näkymien säilyttäminen on kaavoituksen lähtökohtana. 
Malmin lentokentän alueelle on kaupunkisuunnittelulautakunnassa hy-
väksytty asemakaavoituksen pohjaksi kaavarunko. Asemakaavoitus 
aloitetaan vuonna 2016 Fallkullan kartanoalueen virkistysaluekaavan, 
lentoasemarakennusten suojelukaavan ja Tattariharjun liittymän mah-
dollistavan kaavan osalta.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloite

Kaupungille on osoitettu 6.10.2015 seuraavan sisältöinen kunnan asuk-
kaan aloite:

"Me äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Malmin lentoasema 
säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko valtio kentän toi-
minnoista.

Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki hylkää sopimusehdotuksen 
'Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahank-
keiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi' liikennehankkeiden koh-
dan 7, jossa sanotaan että 'Valtio lopettaa toimintonsa Malmin lento-
kentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeistään vuoden 2020 lop-
puun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyt-
töön'.

Malmin lentoasema on historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokas. Kent-
tä on merkittävä kaupunkitila, osa Helsingin identiteettiä ja kulttuurimat-
kailukohde. Kentän toimintoja tulee kehittää monipuolisesti ja etsiä kon-
sensus asuntorakentamisen kanssa niin, että myös lentotoiminta voi 
säilyä.

Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ainoa lentokenttä, joka 
pystyy palvelemaan kansainvälistä liikelentotoimintaa ja muuta kevyttä 
ilmaliikennettä vapaalla aikataululla. Helsinki-Vantaan lentoasema ei 
sovellu siihen toimintamalliltaan eikä kapasiteetiltaan. Malmin kentälle 
ei ole liikenteellisesti toimivia korvaavia vaihtoehtoja.

Tulevassa maakunta-, yleis- ja asemakaavoituksessa tulee ottaa huo-
mioon lentokentän seudulle tarjoamat korvaamattomat ilmaliikennepal-
velut, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö sekä 
mahdollisuudet monipuoliseen liiketoimintaan."
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Aloitteeseen liittyy palautejärjestelmään tehty nimilista, jossa on 4 922 
allekirjoitusta ja lisäksi erikseen on luovutettu yhteensä 913 sivua kerät-
tyjä allekirjoituksia 913 sivua sekä aloitteen liitteet. Itse aloiteteksti on 
esityslistan liitteenä ja aloitteeseen liittyvä laaja liitemateriaali on tämän 
esityksen oheismateriaalina.   

Kuntalain säännökset kunnan asukkaan aloiteoikeudesta

Kuntalain 28 §:ssä säädetään kunnan asukkaan oikeudesta aloitteen 
tekemiseen kunnan viranomaisille. Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä 
kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos valtuuston toi-
mivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöitä on vähintään kaksi pro-
senttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuus-
tossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vi-
reille tulosta. Asia on tullut vireille 6.10.2015. Sen mukaisesti asia on 
käsiteltävä valtuustossa viimeistään 6.4.2016.

Kunnassa äänioikeutettujen henkilöiden lukumäärän määrittämiseksi ei 
ole olemassa ajantasaista julkista rekisteriä. Tiedon puuttumisen vuoksi 
äänioikeutettujen lukumäärää on pyritty arvioimaan tilastokeskuksen 
tuottamien väestön ennakkotilastojen pohjalta. Helsingissä oli alusta-
vien tietojen mukaan vuoden 2015 syyskuun lopussa yhteensä 525 000 
täysi-ikäistä asukasta, mistä seuraa, että aloitteen käsittely valtuustos-
sa edellyttää vähintään 10 500 äänioikeutetun kuntalaisen allekirjoitus-
ta. 

Aloitteen on allekirjoittanut kuntalaisaloite.fi –palvelussa vahvalla säh-
köisellä tunnistautumisella 4 922 henkilöä. Aloitteen jättämisen yhtey-
dessä on tarkastettu aloitteen allekirjoittajan äänioikeus. Aloitteeseen 
kerättiin sähköisen järjestelmän ulkopuolelta 8 275 aloitteen kannatta-
jan allekirjoitusta. Aloitteen yhteenlaskettu allekirjoittaneiden määrä on 
13 197. Kaupungille toimitettu listaus allekirjoittajista tarkastettiin satun-
naisotannalla. 100 tarkastetusta allekirjoittajasta 20 henkilön kannatus 
hylättiin.

Riittävän kannattajamäärän varmistamiseksi paperiselle lomakkeelle al-
lekirjoittaneista 67,4 % tulee olla äänioikeutettuja Helsingissä. Suhteut-
taen otanta koko aineistoon voidaan tilastollisen tarkastelun pohjalta to-
deta, että 95 % todennäköisyydellä paperisesti allekirjoittaneista nimis-
tä vähintään 72,1 % voidaan hyväksyä. Aloite tulee siten käsitellä kun-
talain 28 §:n 2 mom. mukaisena valtuuston käsiteltäväksi otettavana 
aloitteena.

Aloitteen arvioimiseen käytetyt kaupunkisuunnittelua koskevat perusteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää kaavoitukses-
sa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on painotettu erityises-
ti yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja hyviä julkisia liikenneyhteyksiä, 
erityisesti raideliikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräily-yhteyksiä, yhdys-
kuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kult-
tuurista kestävyyttä, energiakysymyksiä sekä ilmastonmuutokseen so-
peutumista. Terveelliselle ja turvalliselle kaupunkiympäristölle tulee luo-
da edellytykset. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että 
asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

Yleisten kaikkia kuntia koskevien tavoitteiden lisäksi valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa on erikseen Helsingin seutua koskevia ta-
voitteita. Yleistavoitteena määrätään, että Helsingin seutua kehitetään 
kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena 
luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkara-
kentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäris-
tölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti rai-
deliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seu-
dun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina.

Helsingin seutua koskevissa erityistavoitteissa määrätään, että riittävän 
asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava 
tonttimaan riittävyys. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä raken-
taminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palve-
lualueelle. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi turvattava väestön 
tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riit-
tävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheraluever-
koston jatkuvuus.

Malmin lentokentän aluetta koskevan, kaupunkisuunnittelulautakunnan 
hyväksymän kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittä-
vän tonttitarjonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntä-
misen, joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakun-
nallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. 
Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdolli-
suuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen.

Maakuntakaava

Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 23.12.2004) on voimassa 
Helsingin alueella lukuun ottamatta Malmin lentokenttää, jossa on voi-
massa yleiskaava 1992 (hyväksytty 9.12.1992). Siinä lentokenttä on 
osoitettu merkinnällä L(A) liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalu-
eeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois. 
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Lentokentän alue oli mukana vuoden 2002 yleiskaavassa, mutta kaa-
vasta tehdyn valituksen johdosta alue poistettiin siitä. Yleiskaava 1992 
ei ole oikeusvaikutteinen, joten maakuntakaavat ohjaavat lentokentän 
asemakaavoitusta.

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (ympäristöminis-
teriö 8.11.2006) määritellään alueen maankäyttömuoto. Siinä alue on 
liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen 
alue. Lisäksi maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poi-
kittaisen joukkoliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelua-
lue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta tärkeäksi kohteeksi. Kaavassa esitetään alueelle kaksi poikit-
taista ja kaksi etelä-pohjoissuuntaista viheryhteystarvetta. 

Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka on 
vahvistettu 30.10.2014, Malmin lentokentän alue on kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeä alue. Se kuuluu myös valtakunnallisesti ar-
vokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointilistalle, eli nk. 
RKY 2009 listaukseen. Maakuntakaavamerkintään liittyvän suunnittelu-
määräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, 
sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
myös arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriar-
vot. Lentomelu on huomioitava, kunnes lentokentän toiminta päättyy.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä, nyt eh-
dotusvaiheessa. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seu-
raavan teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, 
tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näiden lisäksi kaavassa 
käsitellään muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttää. Kaa-
valuonnoksessa Malmin kentän alue on osoitettu ensisijaiselta maan-
käyttömuodoltaan taajamatoimintojen alueeksi. Samalla Uudenmaan 
8.11.2006 vahvistetun maakuntakaavan Malmin lentokenttää osoittava 
liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen 
alue -merkintä sekä siihen liittyvä melualueen merkintä kumotaan. Alu-
eella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä (RKY 
2009). Lisäksi Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä aluee-
na, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2 -linjan ja Malmin 
aseman kautta. Kaavaehdotukseen liittyvä lausuntomateriaali on ollut 
nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuonna 2016.

Yleiskaava
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Valmisteilla olevassa Helsingin uudessa yleiskaavassa, jonka ehdotus 
on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.11.2015, alue on 
pääosin asuntovaltaista aluetta merkinnällä A2.  Kaavamääräyksen 
mukaan sitä kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja lii-
kuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja sen korttelitehokkuuslu-
ku on pääasiassa e= 1,0 - 2,0. Alue on osittain lähikeskustaa (C3) eli 
keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja jul-
kisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Osittain alue on 
virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, 
liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena ja joka kytkeytyy seudulliseen viher-
verkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Alueella on myös 
otettava huomioon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät 
maisema- ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinais-
muistolain nojalla suojellut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava yh-
teen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristö-
arvot.

Malmin lentokentän alueen osalta Helsingin uutta yleiskaavaa ja Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaavaa on valmisteltu yhteistyössä ja ne tu-
kevat toisiaan.

Asemakaavoitus

Malmin lentokentän alueella on kaupunkisuunnittelulautakunnassa hy-
väksytty asemakaavoituksen pohjaksi kaavarunko. Alueen asemakaa-
voitus aloitetaan vuonna 2016 valmistelemalla asemakaavan muutos 
Fallkullan kartanoalueelle. Alue muutetaan virkistysalueeksi, jota kehi-
tetään opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön. Lisäksi 
tänä vuonna valmistellaan asemakaavan muutokset lentoasemaraken-
nusten suojelemiseksi ja Tattariharjun liittymän rakentamisen mahdol-
listamiseksi. Näiden kolmen asemakaavan käynnistäminen on kaupun-
kisuunnitteluviraston strategisena tavoitteena 2016. Ensimmäinen mer-
kittävä asunrakentamista sisältävä asemakaavan muutos Malmin lento-
kentän alueelle on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan kä-
sittelyyn 2018.

Malmin lentokentän aluetta koskevia päätöksiä

Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-
tokentältä 26.11.2014.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hyväksymän toimintasuun-
nitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston tehtävänä on laatia kaa-
varunkoluonnos kentän alueelle. Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta-
suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.11.2014 osana 
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kaupungin talousarviota 2015 ja sen taloussuunnitelmaa vuosille 2015 - 
2017.

Valtioneuvosto teki 20.11.2014 periaatepäätöksen valtion ja Helsingin 
seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkei-
den tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksella tue-
taan Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita sekä edistetään 
samalla alueen asuntotuotantoa ja työllisyyttä. Sopimuksella Helsingin 
seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjon-
nan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen ja Pisara-radan hanke-
suunnitelman sekä rahoitusta koskevan selvityksen perusteella hallitus 
arvioi valtion mahdollisen osallistumisen radan rakentamiseen. Sopi-
muksen perusteella valtiolla on valmius sitoutua osallistumiseen länsi-
metron rakentamiseen Matinkylästä Kivenlahteen. 

Kaupunginhallitus päätti 6.10.2014 hyväksyä ehdotetun valtion ja Hel-
singin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tu-
kemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimuksen mukaan kunnat si-
toutuvat kasvattamaan asuntotonttien kaavoitusta ja valtio lopettaa toi-
mintansa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeis-
tään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Hel-
singin kaupungin käyttöön.

Valtioneuvosto teki jo 11.5.2000 päätöksen yhteistoiminta-asiakirjasta 
valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Siinä valtio ilmoitti 
olevansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottu-
vasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kau-
punki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan 
korvauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei 
luopunut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.1985 lisätä kaupunkisuunnit-
teluviraston toimintasuunnitelmaan Malmin lentokenttäalueen yleiskaa-
voittamisen asunto- ja virkistystarkoituksiin siten, että työ suoritettaisiin 
vuosien 1986–1987 aikana. Lautakunta hyväksyi 13.1.1986 viraston 
toimintasuunnitelmaan lentokenttäalueen suunnittelutyön.

Valtioneuvosto teki 11.7.1985 periaatepäätöksen pääkaupunkiseudun 
erityisongelmien toimenpideohjelmaksi ja tähän liittyen selvitettiin Mal-
min lentokentän tulevaan käyttöä ja käyttösopimusten lyhentämistä.

1980-luvulla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kenttäalueen kaavoit-
tamisesta asunto- ja virkistyskäyttöön. Alueelle laadittiin suunnitelmia 
osayleiskaavan pohjaksi.

Malmin lentokentän alueen kaavarunko
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Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. 
Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityis-
kohtaisempi, ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvai-
kutuksia. Kaavarunko on asemakaavoituksen valmisteluaineistoa ja se 
tulee toimimaan kaupunkisuunnitteluviraston suunnitteluohjeena Mal-
min lentokentän alueen asemakaavoille ja asemakaavojen muutoksille. 

Kaavarunkoa valmistellaan uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti 
siten, että alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite 
on 1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 
100 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty 
nykyisten lentokenttärakennusten suojelua sekä kiitoratojen ja muiden 
lentotoimintaan liittyvien rakenteiden osittaista säilymistä alueella. 

Terminaalirakennus ja lentokonehalli tullaan suojelemaan asemakaa-
valla. Asemakaava laaditaan yhteistyössä museoviranomaisten kans-
sa. Kaavarungossa alue on osoitettu Palvelujen ja hallinnon alueeksi, 
jolla olevat rakennukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojel-
laan (P/SR). Rakennussuojelun lisäksi alueelle mahdollistetaan ympä-
ristöönsä sopivien uudisrakennusten rakentaminen nykyisten raken-
nusten ehdoilla. Mahdolliset uudisrakennukset voisivat muodostaa suo-
jeltavien rakennusten kanssa kokonaisuuden. Esimerkiksi ilmailuun liit-
tyvä museo, asukastilat ja kahvila/ravintolatoiminta sopisivat alueelle.

Malmin lentokentän alueen kaavarunkoa on käsitelty ensimmäisen ker-
ran kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.12.2015.

Aloitteen arvioimiseen käytettävät kiinteistöoikeudelliset perusteet

Maanomistus ja käyttöä koskevat sopimukset

Alue on pääosin Helsingin kaupungin omistuksessa. Yksityisomistuk-
sessa on alueita Suurmetsäntien pohjoispuolella, Hyttitien varressa, 
Nallenmäessä ja Sunnuntaipalstoilla.

Helsingin kaupunki on 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella luovutta-
nut korvauksetta Suomen valtion käyttöön noin 55 hehtaaria Tattari-
suon viljelysalueesta käytettäväksi ilmaliikenteeseen, ensisijassa posti- 
ja siviili-ilmaliikenteeseen, niin pitkäksi aikaa kuin valtio katsoo sen tar-
peelliseksi ja sitä käytetään mainittuun tarkoitukseen, ei kuitenkaan pi-
demmäksi aikaa kuin 99 vuodeksi eli 10.5.2034 saakka. 

Lentokentän laajentamiseksi tehtiin 17.7.1939 toinen sopimus, jossa 
kaupunki antoi valtiolle käyttöön noin 66,5 hehtaarin alueen. Lentoken-
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tän pohjoispuolelta Puistolasta annettiin 0,27 hehtaarin kokoinen alue 
radiosuuntimen sijoituspaikaksi 15.11.1948 solmitulla sopimuksella. 
Lentokentän aluetta laajennettiin vielä 4,4 hehtaaria 19.11.1951 solmi-
tulla sopimuksella. Viimeisin sopimus on tehty 21.12.1995. Siinä kirjat-
tiin ne alueet, joita ilmailulaitos (nykyinen Finavia Oyj) sai luvan luovut-
taa 20 vuodeksi ilman erillistä lupaa kolmannelle ilmailuun liittyvään 
käyttöön. Samalla sopimuksella rajattiin ne alueet, jotka voitiin luovut-
taa rakennettaviksi. Kaupungin korvausvelvollisuus ilmailulaitoksen 
vuokralaisille rakennuksista yms. lakkasi 1.1.2010. Vuoden 1995 sopi-
muksen yhteydessä tehtiin aluevaihto, jossa lentokentän päärakennuk-
sen ja hangaarin maa-alueet jäivät valtiolle ja kaupunki sai Fallkullan 
maa-alueita. 

Valtio ja Helsingin kaupunki ovat saattaneet päätökseen lentokenttätoi-
minnan päättämiseen ja tulevan maankäytön mahdollistamiseen tarvit-
tavat kiinteistöoikeudelliset toimenpiteet 16.12.2014.

Alueen rakennuskelpoisuus

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalu-
een maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa sa-
ven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten jois-
sakin yhteyksissä on väitetty. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat 
Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. 
Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän 
rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista 
enempää. 

Kannanotto aloitteeseen

Malmin lentokenttä on palvellut aikansa lentotoimintaa ja joka tapauk-
sessa siitä tulee jäämään jäljelle arvokas lentoasemarakennus ja muita 
muistumia. Kaiken kaikkiaan uudesta asuin-, työpaikka- ja virkistysalu-
eesta on tarkoitus tehdä monipuolista ja viihtyisää hyvää kaupunkia, jo-
ka palvelee myös laajasti ympäröiviä alueita. Valtion ja kaupungin pit-
käaikainen tavoite tämän keskellä kaupunkirakennetta sijaitsevan 130 
hehtaarin suuruisen alueen saamiseksi uuteen käyttöön on siis toteutu-
massa. Prosessi on ollut pitkällinen ja vivahteikas. Viimeksi oikeus-
kansleri on syyskuussa 2015 todennut, ettei valtion vetäytymispäätöstä 
ole tehty puutteellisin tai virheellisin tiedoin. 

Valtuusto on 26.11.2014 päätöksellään lentokenttäalueen kaupoista 
hyväksynyt valtion ja Helsingin seudun kuntien nk. infrasopimuksen 
täytäntöönpanon eli sopimus on siltä osin jo toteutunut. Edellä olevaan 
selvitykseen viitaten kaupunginhallitus katsoo ettei aloite anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin. 
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Kiinteistölautakunta 14.01.2016 § 10

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kunnan asukkaan 
aloitteesta "Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä" seu-
raavan lausunnon:

Helsingin kaupunki ja Finavia Oyj ovat 16.12.2014 solmineet kiinteistö-
kaupan, jolla Finavia on kaupungille luovuttanut omistansa kiinteistöt ja 
rakennukset Malmin lentokenttäalueelta ja sen läheisyydestä. Kaupan 
taustalla oli Suomen valtion ja Helsingin kaupungin yhteinen tahtotila 
asuntorakentamisen edellytysten parantamisesta Helsingin seudulla. 
Kaupan ehtojen mukaan hallintaoikeus kiinteistöihin ja rakennuksiin 
siirtyy kaupungille viimeistään 1.1.2017. Lisäksi Finavia luopuu käyttö-
oikeudestaan lentokenttäalueeseen viimeistään 1.1.2017. Kaupan 
myötä kaupunki omistaa nykyisen lentokenttäalueen kokonaisuudes-
saan ja lähes kaiken maan sen läheisyydessä. 

Malmin lentokentän käytössä on tällä hetkellä noin 130 hehtaaria. Il-
mailutoiminta rajoittaa lisäksi melu- ja suoja-aluemääräysten takia yli 
200 hehtaarin suuruisen alueen käyttöä. Vastaavaa yhtenäistä lähes 
rakentamatonta aluetta keskeltä kaupunkirakennetta on vaikeata löytää 
Helsingistä.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa lentokentän alue osoitetaan asuin- ja 
työpaikka-alueeksi, jolla on oma lähikeskusta. Yleiskaavatyössä on tut-
kittu varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi myös sen ympärillä olevia 
alueita, joita lentomelun takia ei ole voitu aikaisemmin kaavoittaa asun-
torakentamiseen. Lentotoiminnan loppuminen vapauttaa alueet asunto- 
ja työpaikkarakentamiseen. 

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana laadittaessa asemakaavaa. Alue suun-
nitellaan noin 25 000 asukkaalle. Alueen rakentaminen, tuleva ylläpito 
ja uudet toimitilat mahdollistavat useita tuhansia uusia työpaikkoja. 
Aloitteen liitteen mukaan lentokenttä työllistää tällä hetkellä vakituisesti 
noin 250 henkilöä. Suuri osa nykyisistä työpaikoista todennäköisesti 
säilyy, vaikka ilmailutoiminta alueella loppuisi, esimerkiksi Helsingin pe-
lastuslaitoksen vajaat 50 työpaikkaa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston mukaan Malmin lentokenttäalu-
een maaperä on Helsingin oloissa tavanomaista pehmeikköä, jossa sa-
ven paksuus on kohtuullinen. Lentokenttäalue ei ole suota, kuten esim. 
julkisuudessa usein väitetään. Toteutetuista uusista asuinalueista ovat 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 55 (151)
Kaupunginhallitus

Kaj/2
21.03.2016

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

Malmin lentokenttäaluetta vaikeampia pohjaolosuhteiltaan olleet esim. 
Pikku-Huopalahti ja Arabianranta. Maaperä ei estä Malmin lentokentän 
rakentamista tai korota rakentamisen kustannuksia tavanomaista 
enempää. 

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän maan-
käytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määrällisenä 
tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 
asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Kaupunginval-
tuusto on maaliskuussa 2013 hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuo-
tantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Paine asuntotuotantotavoittei-
den nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään. Tämä tarkoit-
taa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä 
lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja 
rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asunto-
tuotannon edellytykset. Tilanteessa, jossa rakentamiselle vapaita aluei-
ta on Helsingistä vaikeaa löytää tai niiden kaavoitus on pahasti kesken, 
kuten esim. Östersundomin osalta, on Malmin lentokenttäalue ensisijai-
sen tärkeä alue, jotta kaupunki saavuttaisi sille asetetut asuntotuotanto-
tavoitteet taloudellisesti ja ekotehokkaasti sekä pystyisi luomaan uusia 
työpaikka-alueita.

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä ei 
ole perusteita.

Käsittely

14.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sole Molander: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan seuraavas-
ti: 

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ää-
nioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
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mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentä-
jät saavat koulutustaan Malmilla.

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla.

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä.

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä.

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 

Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita.

Kannattaja: Olli Sademies

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen 2. - 8. kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti:

Noin 13200 helsinkiläistä on jättänyt kuntalaisaloitteen Malmin lentoa-
seman säilyttämisestä ilmailukäytössä. Aloitteen mukana on toimitettu 
suuri määrä faktatietoa. Lukumäärä ylittää selvästi kuntalaisaloitteen 
tekemiseen vaadittavan vähimmäismäärän 2,5 prosenttia kunnan ää-
nioikeutetuista asukkaista. Helsinkiläiset haluavat säilyttää arvokkaan 
lentoasemansa ja kehittää sitä ilmailukäytössä. 

TNS Gallupin tekemän mielipidetutkimuksen (8/2014) mukaan 67 pro-
senttia äänestäjistä haluaa säilyttää lentoaseman. Malmin lentoaseman 
merkitys Suomen ilmailuteollisuudelle (lentokoulutus, tekniikka, tutki-
mus, lentotyö) on erittäin suuri. Lähes kaikki suomalaiset ammattilentä-
jät saavat koulutustaan Malmilla. 

Suomen yleisilmailun operaatioista yli 44% tapahtuu Malmilla. 

Museoviraston mukaan Malmin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lentoasemalle on myös lukuisia 
kansainvälisiä nimeämisiä. 

Kentällä toimii kolmisenkymmentä yritystä ja parikymmentä yhdistystä. 

Lentokenttäalue on osoittautunut arvokkaaksi luontoympäristöksi. 
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Kiinteistölautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Malmin lento-
kentän säilyttämiseen aloitteessa esitetyllä tavalla ilmailukäytössä on 
perusteita. 

Jaa-äänet: 6
Jaana Aaltonen, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Erkki Perälä, Joonas Pulk-
kinen, Timo Tossavainen

Ei-äänet: 3
Juha Hakola, Sole Molander, Olli Sademies

Tyhjä: 0

Poissa: 0

17.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 376

HEL 2015-010946 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kunnan asukkaan aloitteessa esitetään Malmin lentokenttäalueen säi-
lyttämistä lentotoiminta-alueena. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityis-
kysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen 
riittävällä tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös 
edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta. 

Maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-
mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. Syksyllä 2014 tehdyn so-
pimuksen mukaan valtio lopettaa lentotoiminnan Malmilla vuoden 2016 
lopussa tai viimeistään vuonna 2020. Helsingin uudessa yleiskaavaeh-
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dotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) Malmin lento-
kentän alue on merkittävin uusi rakentamisalue. 

Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen keskellä, ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät 
joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kannalta kestävää 
kehittämistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittä-
västi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja 
maisema-arvojen kanssa. Valmisteilla olevassa 4. vaihemaakuntakaa-
van selostuksessa todetaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat 
tulla myös osaksi taajama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä.

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-
distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-
nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue 
tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-
suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-
meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdiste-
tään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla se-
kä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonaisuuk-
sia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksinä.

Malmin lentokenttäalueen säilyttäminen lentotoiminta-alueena on risti-
riidassa maakunta- ja yleiskaavojen tavoitteiden kanssa sekä Valtakun-
nallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingille asetettujen erityistavoit-
teiden kanssa. Lentotoiminnan jatkaminen Malmin alueella ei mahdol-
listaisi alueelle esitettyjen tavoitteiden toteutumista ja estäisi kaupungin 
laajemman tavoitteen Koillis-Helsingin kehityksen vahvistamisesta ja 
erillisten kaupungin osien yhdistämisestä nykyistä yhtenäisemmäksi 
kaupunkirakenteeksi.

Aloite on myös ristiriidassa Malmin lentokentän aluetta koskevien sopi-
musten kanssa (kiinteistöjen ja rakennusten ostaminen 26.11.2014, 
MAL-sopimus 20.11.2014, valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen 
sopimuksen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistä-
miseksi 6.10.2014).

Malmin lentokenttäalueelle on laadittu kaavarunko, joka toimii ohjeelli-
sena maankäyttösuunnitelmana asemakaavan laatimisprosessissa. 
Kaavarunko on laadittu Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huo-
mioon ottaen sekä maakuntakaavojen ja yleiskaavojen tavoitteiden 
pohjalta. 

Kaavarungon suunnittelussa on erityisesti painotettu riittävän tonttitar-
jonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukko-
liikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti mer-
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kittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Lisäksi on 
kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ke-
hittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 
1 200 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 100 000 
k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita. 

Malmin lentokenttäalueen suojelun osalta on kaavarungossa esitetty, 
että lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäris-
tö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta 
kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säilyte-
tään osana uutta kaupunkirakennetta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa edellä olevaan viitaten, että Mal-
min lentokenttäalueen säilyttämiselle lentotoiminta-alueena ei ole pe-
rusteita.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 246
Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2016-003027 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2015 tilinpäätöksen.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle kaupungin tilin-
päätöksen osoittaman tilikauden tuloksen 18 601 364,41 euroa ennen 
varaus- ja rahastokirjauksia käsittelystä seuraavaa:

Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,                      
2 465 659,64 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan 

Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä,               
4 593 450,66 euroa siirretään Helsingin kaupungin palvelut -liikelaitok-
sen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelut -lii-
kelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijää-
mä, 315 704,47 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen 
johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-
palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan. 

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva 
Akatemia) ylijäämä, 101 833,65 euroa siirretään Henkilöstön kehittä-
mispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin 
kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan 
pääomaan 

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen 
sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston 
alijäämä, -1 515 092,18 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijää-
mä, 139 145,24 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 1 564 884,00 euroa 
ja innovaatiorahaston alijäämä, -3 189 191,19 euroa siirretään rahasto-
jen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. 

Kaupunginhallitus ehdotti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos 
käsitellään seuraavasti:

Kamppi–Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen in-
vestointeihin käytetty määrä 6 215 719,84 euroa. 
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Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityk-
sen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,                               
2 832 500,00 euroa. 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        
2 898 228,85 euroa. 

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauk-
sesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa. 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jäl-
keen, 21 357 213,30 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen 
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotet-
tua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukai-
sesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa enna-
koitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Si-
ten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana. 
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Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja 
vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kun-
nallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja 
kertyi 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia 
kertyi järjestelmäuudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa 
ennakoitua enemmän.

Kaupungin taloudellinen asema on muuttunut vuodesta 2014 oleellises-
ti Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. 
Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n liikevoitot eivät enää vuonna 
2015 sisälly kaupungin vuosikatteeseen, minkä seurauksena kaupun-
gin tulorahoituksen taso aleni selvästi aikaisemmista vuosista.

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin 
kaupungin kassavaroja pienentämällä. Energia- ja satamatoimintojen 
siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmiuspuskuria voitiin hallitusti pie-
nentää.

Vuoden 2015 vuosikate kattoi poistoista 68,7 prosenttia.

Kaupungin tilikauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden 
vertailukelpoinen tulos oli 188,5 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 
2015 kirjanpidollisen tuloksen muodostumiseen vaikuttivat Helsingin 
Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kulukirjaukset. Ra-
hoitusmenoihin sekä arvonalentumisiin muodostuneet kirjaukset hei-
kensivät tulosta yhteensä -67 miljoonan euron verran. Vastaavasti 
eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjanpidolliset erät paransivat 
tilikauden tulosta noin 34 miljoonalla eurolla. 

Tuloksen heikentyminen vuodesta 2014 oli seurausta siitä, että yhtiöi-
tettyjen liikelaitosten tulokset eivät olleet enää parantamassa kaupun-
gin tulosta. 
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Kaupungin oman toiminnan osalta kulujen kasvu oli noin prosentin eli 
strategiatavoitteen tasolla. Kaupungin strategian tavoitteena on, että 
velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttöme-
nojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä 
vuotuisella 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Vuonna 
2015 strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot kasvoivat 2,9 prosent-
tia kun tavoitteen mukaan kulujen kasvun olisi tullut jäädä 0,9 prosent-
tiin. Strategiatavoitetta korkeampi kulujen kasvu oli toiminnoissa, joihin 
kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikut-
taa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa 
(HUS) 37 miljoonaa euroa (7,0 prosenttia), työmarkkinatuen kuntao-
suudessa 24 miljoonaa euroa (74 prosenttia) ja vastaanottokeskustoi-
minnoissa 7 miljoonaa euroa (48 prosenttia). Strategiatavoitteen mu-
kaista kulujen kasvua korkeampi kulujen kasvu vuonna 2015 selittyy lä-
hes kokonaan edellä mainittujen toimintojen kulujen kasvulla.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Helsingin kaupungin investointien tulorahoitusprosentti vuonna 2015 oli 
46,8 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät in-
vestointikirjaukset sekä eräistä apporttiluovutuksista kirjautuneet kirjan-
pidolliset erät huomioiden. Vertailukelpoinen investointien tulorahoi-
tusprosentti oli 54,4 (investointimenot 492,4 miljoonaa euroa edellä 
mainitut kirjanpidolliset erät pois laskien).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 64 (151)
Kaupunginhallitus

Kj/3
21.03.2016

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

Kaupungin investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna olivat 466,3 mil-
joona euroa. Investointeihin sisältyy Helsingin Bussiliikenne Oy:n liike-
toimintakauppaan (44,6 M€) sekä eräisiin apporttiluovutuksiin (34,1 
M€) liittyviä kirjanpidollisia kirjauksia. Ilman näitä kirjanpidollisia kirjauk-
sia vuoden 2015 investoinnit olivat 388 miljoonaa euroa (391 miljoonaa 
euroa vuonna 2014). Investointien toteuma alitti siten strategiakaudelle 
asetun 435 miljoonan euron investointitason.

Helsingin kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2014 
on -167 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava vertailukelpoinen 
luku oli 22,6 miljoonaa euroa. 

Tulorahoituksen ja investointitason ero katettiin vuonna 2015 pääosin 
kaupungin kassavaroja pienentämällä -67,5 miljoonalla eurolla. Ener-
gia- ja satamatoimintojen siirryttyä yhtiöiksi kaupungin maksuvalmius-
puskuria voitiin hallitusti pienentää. 

Kassavarojen pienentämisen lisäksi tulorahoituksen ja investointitason 
ero tuli katetuksi antolainojen lyhennysten ollessa uusia annettuja anto-
lainoja suurempia. Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n lainojen ly-
hennykset sekä asuntotuotantoon annettujen lainojen lyhennykset pa-
ransivat rahoituksen rahavirtaa yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Li-
säksi rahoituslaskelman antolainasaamisten vähennyksiin sisältyy Hel-
singin Bussiliikenne Oy:n kauppaan liittyvä kirjanpidollinen noin 40 mil-
joonan euron kirjaus. Rahoituslaskelmassa Helsingin Bussiliikenne 
Oy:n liiketoiminnan kauppaan liittyvät kirjanpidolliset kirjaukset näkyvät 
toisaalta investoinneissa menoina ja toisaalta antolainasaamisten vä-
hennyksissä tuloina. Meno- ja tulokirjaukset pitkälti kumoavat toisensa, 
eli niillä ei ole vaikutusta kaupungin rahoitukselliseen asemaan.

Kaupungin maksuvalmiuden tilanne mahdollisti kaupungin lainanoton 
ajoittamisen vuoden 2016 puolelle. Kaupungin lainakanta kasvoi vuon-
na 2015 vain 3,4 miljoonaa euroa. HKL-liikelaitoksen joukkoliikennein-
vestointien rahoittamiseen suunniteltua lainanottoa ei toteutettu vuonna 
2015.

Rahavarat vuoden lopussa olivat 67,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin 
vuoden alussa. Kassaylijäämä muodostui seuraavasti:
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Kaupungin taseen loppusumma kasvoi 45,5 miljoonaa euroa. Suurim-
mat lisäykset omaisuudessa olivat aineellisissa hyödykkeissä ja suu-
rimmat vähennykset rahoitusarvopapereissa. 
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Kaupungin taseen eroissa vuoden 2015 lopussa verrattuna vuoden 
2014 loppuun näkyy kauttaaltaan 31.12.2014 tehdyt Helsingin Energia 
liikelaitoksen, Palmia liikelaitoksen ja Satama liikelaitoksen yhtiöittämi-
set. Edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi vuoden 2014 tilinpäätöksen 
yhtiöittämisten kirjanpidollisten kirjausten seurauksena 1 397 miljoonaa 
euroa. 

Vuonna 2015 maksuvalmiusreservejä, ts. rahamarkkinasijoitusten sekä 
raha- ja pankkisaamisten yhteismäärää, on purettu yhteensä 80 miljoo-
nalla eurolla vuodenvaihteen 2014/2015 yhtiöittämisjärjestelyjen myötä 
pienentyneen maksuvalmiusreservitarpeen vuoksi. 

Lainoissa rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla lyhytaikaisten lainojen osuus 
on edellistä vuotta suurempi. Lyhytaikaiset raha- ja vakuutuslaitoslainat 
muodostuvat kokonaisuudessaan pitkäaikaisten lainojen vuoden 2016 
lyhennysmenoista. Lyhytaikaisten lainojen suurta osuutta selittää vuon-
na 2011 nostetun 200 miljoonan euron bullet-lainan erääntyminen 
vuonna 2016. 

Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvaralli-
suutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

Omavaraisuusaste, joka kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sie-
tokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on 
pysynyt hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ja väheni 77,9 prosenttiin 
vuonna 2015. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kunta-
talouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. 

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kuvaa kuinka paljon kunnan 
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pie-
nempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmin kunta selviytyy velan takai-
sinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnus-
luku on ollut nousussa vuoden 2012 jälkeen.

Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2015 vuosikate heikkeni vuodesta 
2014 noin 29 miljoonalla eurolla ollen 838 miljoonaa euroa. Heikennys 
johtui lähinnä Helen Oy:n liikevoiton laskusta verrattuna vuoteen 2014. 
Helsingin kaupungin vuosikate parani hieman vuonna 2015 edelliseen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 67 (151)
Kaupunginhallitus

Kj/3
21.03.2016

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

vuoteen verrattuna (verrattaessa kaupungin vuosikatetta 2014 ilman 
yhtiöityneitä liikelaitoksia).

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 282 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 97 miljoonaa euroa (vuonna 2014 ylijäämää pa-
ransi liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet kertaluonteiset tilinpää-
tössiirrot). Vuonna 2015 ylijäämää heikensi osaltaan liikelaitosten yh-
tiöittämisistä seuranneet verovaikutukset, jotka nostivat maksettuja ve-
roja 20 miljoonaan euroon.

Konsernituloslaskelman satunnaisiin eriin sisältyy Helsingin Bussiliiken-
ne Oy:n liiketoimintakaupasta kaupunkikonsernille kirjautunut noin -24 
miljoonan euron tappio.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
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Kaupunkikonsernin investoinnit olivat 1 075 miljoonaa euroa ja inves-
tointien tulorahoitusprosentti oli 78,5.

Kaupunkikonsernin vuoden 2015 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-57 miljoonaa euroa negatiivinen. Helsingin kaupungin toiminnan ja in-
vestointien rahavirtaan oli -167 miljoonaan euroa. 

Kaupunkikonsernin lainakanta 5 011 miljoonaan euroa (7 977 e/as.) ja 
tästä Helsingin kaupungin lainakanta 1 582 miljoonaa euroa (2 518 
e/as.). Konsernin lainasaamiset olivat 476 miljoonaa euroa (758 e/as.). 
Helsingin kaupungin lainasaamiset sekä rahoituslaskelmassa näkyvä 
antolainasaamisten vähennys eliminoituvat suurelta osin konsernirahoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 69 (151)
Kaupunginhallitus

Kj/3
21.03.2016

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

tuslaskelmassa sillä pääosa Helsingin kaupungin antolainoista on kau-
punkikonsernin sisäisiä.

Kaupunkikonsernin lainakanta kasvoi 70 miljoonalla eurolla. Helsingin 
kaupungin osuus tästä oli 3 miljoonaa euroa. Konserniyhteisöjen laina-
kannan kasvu kohdentui lähinnä kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoi-
viin yhtiöihin.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden rahoituslaskelma muodostui 
seuraavasti:
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mu-
kaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikau-
den tuloksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 247
Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle yhtiömuotoisen 
kiinteistön ostamiseen Östersundomista

HEL 2015-012969 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2016 
talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettä-
väksi 

 1 152 600 euroa Östersundomissa sijaitsevan kiinteistö 
Långbackan, kiinteistötunnus 91-440-3-113, omistavan 
Kiinteistö Oy Puroniitynlaakso -nimisen yhtiön koko osake-
kannan ostamiseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistölautakunta 17.2.2015 päätti ostaa Östersundomissa sijaitse-
van kiinteistö Långbackan, kiinteistötunnus 91-440-3-113, omistavan 
Kiinteistö Oy Puroniitynlaakso (Y-tunnus 0251297-4) -nimisen yhtiön 
koko osakekannan 1 130 000 euron kauppahinnasta. Hankinnan suu-
ruus on varainsiirtoveroineen yhteensä 1 152 600 euroa.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 
2015 talousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 
siirretään 1 061 000 euroa talousarvion kohtaan 8 22 19, Arvopaperit, 
Khn käytettäväksi muut kohteet, ja kyseinen määräraha osoitetaan kiin-
teistölautakunnan käyttöön.
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Yhtiön omistaman kiinteistön pinta-ala on noin 10,6 hehtaaria. Raken-
tamaton kiinteistö sijaitsee Östersundomin itäosassa Puroniityssä. Kiin-
teistö rajoittuu lännessä kaupungin omistamaan alueeseen. Koko kiin-
teistö on metsätalousmaata. Östersundomin yleiskaavaehdotuksessa 
runsaat puolet kiinteistön pinta- alasta on merkitty pientalovaltaiseksi 
rakentamisalueeksi.

Ostettava yhtiö on kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja 
hallita yhtiön kiinteistöä. Yhtiön ainoa omaisuus on Helsingin kaupun-
gissa sijaitseva kiinteistö Långbacka, kiinteistötunnus 91-440-3-113.

Yhtiön omistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy tarjouk-
sen mukaiseen neuvottelutulokseen yhtiön ostamisesta kaupungille. 
Kiinteistön keskihinta noin 10,65 euroa/m² vastaa kaupungin Östersun-
domissa noudattamaa hinnoittelua ja toteutuneiden vastaavien kauppo-
jen hintatasoa. Kauppahintaa voidaan kiinteistön sijainti ja luonne huo-
mioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä ja käypää ar-
voa vastaavana.

Kaupungin maanomistusta täydentävä kauppa olisi merkittävä lisä kau-
pungin maanomistukseen itäisessä Östersundomissa. Östersundomin 
kaavoitusta ja toteutusta helpottava kauppa on kaupungin harjoittaman 
maapolitiikan sekä kaupungin strategiaohjelman elinkeino- ja asuntota-
voitteiden mukainen. Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä Öster-
sundomissa noin 1 480 hehtaaria maata eli noin 50 % maa-alueesta. 
Tämän kaupan ja jo päätettyjen kauppojen myötä omistusosuus nousisi 
lähes 51 %:in.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2016 § 35 myöntää vuonna 2015 talou-
sarvion kohdasta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytet-
täväksi käyttämättä jääneen 1 061 000 euroa ylitysoikeutena vuoden 
2016 talousarvioon lukuun 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi. Ylity-
soikeuden perusteluna oli tämän määrärahaesityksen mukainen Öster-
sundomissa sijaitsevan osakemuotoisen kiinteistön hankinta.

Osakemuotoisiin maanhankintoihin tarvittavat määrärahat osoitetaan 
kokonaisuudessaan talousarvion luvusta 8 22 Arvopaperit, Khn käytet-
täväksi. Tästä syystä tässä esityksessä oleva määrärahaesitys
1 152 600 euroa on 91 600 euroa kiinteistölautakunnan esitystä suu-
rempi kattaen koko osakkeiden hankinnan eli kauppahinnan sekä siitä 
maksettavat varainsiirtoverot.

Esittelijä toteaa, että osakkeiden hankintaan tarvittava 1 152 600 euroa 
tulisi myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2016 talousarvion koh-
dasta 8 22 19 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi Östersun-
domissa sijaitsevan kiinteistö Långbackan omistavan Kiinteistö Oy Pu-
roniitynlaakso  -nimisen yhtiön koko osakekannan ostamiseen.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 642

HEL 2015-012969 T 10 01 00

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti ostaa ********** Östersundomissa sijaitsevan 
kiinteistön Långbacka, kiinteistötunnus 91-440-3-113, omistavan Kiin-
teistö Oy Puroniitynlaakso (Y-tunnus 0251297-4) -nimisen yhtiön koko 
osakekannan 1 130 000 euron kauppahinnasta (yhteensä varainsiirto-
veroineen 1 152 600 euroa) seuraavin ehdoin:

1. Myyjät ovat velvollisia toimittamaan yhtiön kirjanpidon sekä kaikkia 
yhtiön vastuita ja velvoitteita osoittavan materiaalin kaupungin tarkas-
tettavaksi ennen kaupantekoa. Kaupanteon edellytyksenä on muun 
ohella, että kaupan kohde vastaa annettuja tietoja ja ettei tarkastukses-
sa ilmene tavanomaisesta poikkeavia vastuista tai riskejä, joista saat-
taisi aiheutua kaupungille vahinkoa tai kustannuksia. 

2. Muutoin noudetaan kaupungin yhtiömuotoisen kiinteistökaupan ta-
vanomaisia ehtoja, jotka ilmenevät liitteenä nro 1 olevasta kauppakirja-
luonnoksesta.

3. Kauppa voidaan toteuttaa, kun kiinteistölautakunnan käyttöön on 
osoitettu kauppaan tarvittava määräraha.

B
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Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2015 ta-
lousarvion kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, siirre-
tään 1 061 000 euroa talousarvion kohtaan 8 22 19, Arvopaperit, Kh:n 
käytettäväksi muut kohteet, ja kyseinen määräraha osoitetaan kiinteis-
tölautakunnan käyttöön. Loput kauppahinnasta ja varainsiirtovero mak-
setaan talousarviokohdasta 8 01 03 01.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
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§ 248
Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoi-
den kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotout-
tamisen varmistamiseksi

HEL 2016-002566 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2016 talousarvion kohdalta 1 
14 03, menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi, merkitystä 10 
milj. euron määrärahasta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edelly-
tysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi sosi-
aali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, 
opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispal-
velut työryhmän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

 Osaamiskeskus-pilotin käynnistämiseen yhteensä 7,5 milj. euroa, 
josta opetusvirastolle 4,8 milj. euroa, sosiaali- ja terveysvirastolle 
2,5 milj. euroa ja kaupunginkanslialle 0,2 milj. euroa 

 Lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen varhaiskasvatusviras-
tolle 0,15 milj. euroa ja opetusvirastolle 0,35 milj. euroa

 Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdolli-
suuksien lisäämiseen kaupunginkanslialle 1,1 milj. euroa

 Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanha-
kijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn 
keinoin nuorisoasiainkeskukselle 0,9 milj. euroa

Samalla kaupunginhallitus totesi, että Helsingin kaupungin strategiaoh-
jelmassa vuosille 2013 - 2016 todetaan, että mahdollistetaan myös 
ruotsinkielinen kotoutuminen ja kehottaa virastoja huomioimaan määrä-
rahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdollisuuden kotoutua 
joko suomen tai ruotsinkielellä.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Liisa Pohjolainen ja Ilkka 
Haahtela. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä muutti esityksensä perusteluita Hannu Oskalan ehdotuksen 
mukaisesti siten, että esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kappa-
le:
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Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys ns. kunta-
paikkoihin liittyvien valtion ja kuntien neuvottelujen tilanteesta ja kau-
pungin linjauksista.

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunginhal-
litukselle tuodaan selvitys ns. kuntapaikkoihin liittyvien valtion ja kuntien 
neuvottelujen tilanteesta ja kaupungin linjauksista.

Kannattaja: Mirka Vainikka

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän perusteluiden osalta muutetun 
esityksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotoutumispalvelut -työryhmän raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2016 talousarvion kohdalta 
1 14 03, menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi, merkitystä 10 
milj. euron määrärahasta turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edelly-
tysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi sosi-
aali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, 
opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispal-
velut työryhmän ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

 Osaamiskeskus-pilotin käynnistämiseen yhteensä 7,5 milj. euroa, 
josta opetusvirastolle 4,8 milj. euroa, sosiaali- ja terveysvirastolle 
2,5 milj. euroa ja kaupunginkanslialle 0,2 milj. euroa 

 Lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen varhaiskasvatusviras-
tolle 0,15 milj. euroa ja opetusvirastolle 0,35 milj. euroa
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 Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdolli-
suuksien lisäämiseen kaupunginkanslialle 1,1 milj. euroa

 Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanha-
kijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn 
keinoin nuorisoasiainkeskukselle 0,9 milj. euroa

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin strate-
giaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 todetaan, että mahdollistetaan 
myös ruotsinkielinen kotoutuminen ja kehottaa virastoja huomioimaan 
määrärahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdollisuuden ko-
toutua joko suomen tai ruotsinkielellä.

Esittelijän perustelut

Kaupungin vuoden 2016 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 10 miljoonan euron määrärahavaraus, jonka kohdentami-
sesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. Talousarviokirjauk-
sen mukaan määräraha käytetään erityisesti turvapaikanhakijoiden ko-
toutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen var-
mistamiseksi.

Turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi voimakkaasti Suomessa vuonna 
2015, jolloin Suomeen saapui 32 476 turvapaikanhakijaa. On arvioitu, 
että karkeasti noin 2300 oleskeluluvan saanutta henkilöä päätyisi Hel-
sinkiin vuonna 2016. Lisäksi Suomeen saapuisi arviolta noin 15 000-30 
000 uutta turvapaikanhakijaa myös vuonna 2016. Tämä asettaa merkit-
tävän haasteen Helsingin kotoutumispalveluille.

Turvapaikanhakijoiden määrän merkittävän lisäyksen johdosta kaupun-
ginjohtaja asetti turvapaikanhakijoiden kotoutumispalvelut- työryhmän 
(28.10.2015–31.12.2016, 67§), jonka tehtävinä on:

 kartoittaa turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tarjottavien kotoutu-
mispalveluiden nykytila

 ennakoida kuntaan asettautuvien turvapaikan saaneiden henkilöi-
den erityistarpeita

 kehittää toimenpiteitä uusien kuntalaisten nopean työllistymisen tu-
kemiseksi ja ennakoida asuttamisen haasteita.

Työryhmän tuli tehdä 29.2.2016 mennessä ehdotukset toimintamallista 
ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla pystytään vastaamaan em. kohde-
ryhmän kotoutumis- ja erityispalvelutarpeisiin ja ennakoimaan niitä jat-
kossa.  

Työryhmän asettamispäätöksessä mainittujen tehtävien lisäksi työryh-
män tuli lisäksi tehdä ehdotus keskeisistä painotuksista, joiden perus-
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teella kaupunginhallituksen menovarauksesta turvapaikanhakijoiden 
kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen 
varmistamiseksi määrärahoja kohdennetaan. Esitys kaupunginhallituk-
selle määrärahojen kohdentamisesta on valmisteltu työryhmän ehdo-
tusten pohjalta. Työryhmän raportti ja ehdotus määrärahojen kohdenta-
misesta on tämän asian liitteinä.

Ehdotus 1: Osaamiskeskuksen käynnistäminen

Työryhmä ehdottaa Osaamiskeskus/Maahanmuuttajapalvelut- pilotin 
käynnistämiseen ja toteuttamiseen 7,5 miljoonaa euroa vuodelle 2016. 
Ottaen huomioon volyymin ja tarpeen suunnata ammatilliseen koulu-
tukseen tarvittavat väylät myös jatkossa, Osaamiskeskus tarvitsee kou-
lutuspalveluiden näkökulmasta vähintään saman suuruisen määrän 
vuonna 2017. Määräraha jakautuu opetusviraston (4,8 milj. euroa), so-
siaali- ja terveysviraston (2,5 milj. euroa) ja kaupunginkanslian työlli-
syyspalvelujen (0,2 milj. euroa) kesken. Osaamiskeskuksen budjettiin 
sisältyy tarvittava suomen kielen koulutuksen hankinta. Kielikoulutusko-
konaisuutta koordinoi opetusvirasto ja kokonaisuuteen kuuluu työväe-
nopistolta hankittava koulutus.

Ehdotus 2: Lasten ja nuorten kotoutumisen tukeminen

Työryhmä ehdottaa avoimen leikkipuistotoiminnan kehittämiseen 0,15 
milj. euron määrärahaa vuosille 2016. Rahalla voitaisiin palkata neljä 
sosiaaliohjaajaa (kaksi työparia) leikkipuistotoiminnan kehittämiseen 
kahteen perhetaloon. 

Työryhmä ehdottaa omakielisen ohjauksen kehittämiseen perusasteel-
le 0,35 milj. euron määrärahaa vuosille 2016-2017. Näin voitaisiin pal-
kata somalin ja arabian kielisiä ohjaajia ja tehostaa ohjausta sekä tukea 
perheiden kotoutumista. Toiminta käynnistyisi keväällä 2016 ja jatkuisi 
lukuvuoden kevään 2017 loppuun.  

Ehdotus 3: Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmah-
dollisuuksien lisääminen 

Työryhmä ehdottaa kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikölle 
yhteensä 1,1 milj. euroa määrärahaa vuosille 2016–2017. 

Määräraha jakaantuisi tarkemmin seuraavasti:

Liikuntaviraston, kirjaston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkanslian toi-
menpiteille palkattaisiin kaksi vapaaehtoistyön koordinaattoria: 0,16 
milj. euroa.

Kohtaamo/Naapurikahvila toimintaan useiden virastojen yhteishank-
keena suunnattaisiin 0,1 milj. euroa.
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Liikuntavirastoon palkattaisiin monikulttuurisuustyöntekijä ja lisäksi koh-
dennettaisiin tuettuihin liikuntapalveluihin ja laitehankintoihin yhteensä 
0,16 milj. euroa.

Kulttuurikeskuksen kulttuuri- ja taidetoimintaa suunnattaisiin 0,08 milj. 
euroa.

Järjestöiltä ostettaisiin palveluita eri maahanmuuttajaryhmille 18 kuu-
kauden jaksoina yhteensä 0,5 milj. euroa. Tämä sisältäisi mm. liikunta- 
ja kulttuuripalveluita, vertaistukea ja yhteisökahviloiden tuottamista.

Kaupunkitasoiseen tiedottamiseen ja viestintään, joka tukee virastojen 
monikielistä tiedotusta 0,1 milj. euroa.

Ehdotus 4: Lisätään turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turva-
paikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan 
työn keinoin

Työryhmä esittää nuorisoasiainkeskukselle monikulttuuriseen jalkautu-
vaan työhön 0,9 milj. euroa vuosille 2016–2017. Määräraha suunnattai-
siin pääosin järjestöjen tuottamiin palveluihin, lisäksi nuorisoasiankes-
kus rekrytoisi tämän ohjaamiseen tarvittavan resurssin.

Uutena akuuttina tarpeena on monikulttuurinen jalkautuva nuorisotyö 
turvallisuuden lisäämiseksi ja viharikosten ehkäisemiseksi. Tavoitteena 
on kuntatoimijoiden, poliisin ja maahanmuuttajataustaisten jalkautuvien 
työntekijöiden yhteistyönä tuoda turvallinen aikuinen Helsingin julkisiin 
tiloihin. Tällä tavoin lisätään sekä turvapaikanhakijoiden että muiden 
helsinkiläisten turvallisuuden tunnetta. Jalkautuminen tapahtuisi kes-
kusta-alueella, mutta myös eri kaupunginosissa, kuten Malmilla, Itäkes-
kuksessa ja Vuosaaressa. Tarkoituksena on etsivän nuorisotyön kei-
noin reagoida erilaisiin tilanteisiin, siellä missä tarvetta on. Jalkautuvien 
työntekijöiden kautta pystytään lisäämään tietoa ja puuttumaan mah-
dollisesti syntymässä oleviin konfliktitilanteisiin. Tavoitteena on lisäksi 
lisätä turvapaikanhakijoiden tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta 
ja turvallisuudesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotoutumispalvelut -työryhmän raportti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 81 (151)
Kaupunginhallitus

Kj/5
21.03.2016

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kirjasto
Nuorisoasiainkeskus
Liikuntavirasto
Kulttuurikeskus
Kaupunginkanslia
Varhaiskasvatusvirasto
Opetusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 228

HEL 2016-002566 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.03.2016 Pöydälle

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen loppuun lisät-
tiin seuraava:

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013-2016 todetaan, 
että mahdollistetaan myös ruotsinkielinen kotoutuminen. Virastot huo-
mioivat määrärahojen käytössään ja palveluja tarjotessaan mahdolli-
suuden kotoutua joko suomen tai ruotsinkielellä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 249
Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjasto-

lautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelai-
tokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tar-
vittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä Talous-

hallintopalvelu-liikelaitokselle.
  
5 Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa 

toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luot-
tamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle sekä Taloushallintopal-

velu-liikelaitokselle.
  
6 Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esitys-

listalla asiana 7.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan valmisteltavaksi.
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Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10 Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, 
Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –
kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
–kuntayhtymälle/Vesihuolto.

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö-

lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennusvalvon-
tavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristö-
keskukselle, asuntotuotantotoimistolle ja kaupunginmu-
seolle.

  
11, 12 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johta-

van apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

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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§ 250
Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston 
16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2015-011315 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginhallitus päätti

 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen 
jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön tarvittavat määräykset 
käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2016

 todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa 
johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta

 kehottaa kaupunginjohtajaa perustamaan hallintosäännön uudista-
misen valmistelun työryhmän ja sen tarvittavat alatyöryhmät

 todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yh-
teistoiminnan seurantaryhmänä

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorga-
nisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa

 kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virasto-
päälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, 
vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien organi-
saatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen. 
Kansliapäällikön virantäytöstä päätetään erikseen.

 kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimialajohtajien virko-
jen perustamiseksi tarvittavat esitykset

 kehottaa johtamisen jaostoa valmistelemaan uuteen johtamisjärjes-
telmään käytännesäännöt, joissa otetaan huomioon jatkovalmiste-
lussa määriteltävä tarve suurimman valtuustoryhmän aloitteesta val-
tuustoryhmien kesken valtuustokauden alussa neuvoteltavalle por-
mestariohjelmalle

 todeta, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 § mu-
kaisesti valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi 
hallintosäännön määräyksiksi

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstötoimikunta
Kaupunginkanslia
Tarkastuslautakunta
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§ 251
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 14.3.2016
- johtamisen  
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 16.3.2016
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 87 (151)
Kaupunginhallitus

Kj/8
21.03.2016

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

  
henkilöstökassatoimikunta  

  

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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§ 252
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

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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§ 253
Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin maanvuokrasopimuksen jatkami-
nen

HEL 2016-000521 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tukkutorin jatkamaan Tukkutorilla 
Sörnäistenkatu 7.ssä sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin kiin-
teistön maanvuokrasopimusta esityksen mukaisesti enintään 
31.12.2036 saakka.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen palvelun lautakunnan esitys 28.1.2016
2 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus
3 Maanvuokrasopimus KOY Helsingin Kalatori
4 Asemapiirros Sörnäistenkadulta
5 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin pohjakuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunta esittää 28.1.2016 Tukkutorin alueella 
Sörnäistenkatu 7 sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin kiinteis-
tön maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2036 asti. Teknisen pal-
velun lautakunnan esitys on liitteenä 1.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus on liitteenä 2, sopimusluon-
nos liitteenä 3 sekä pohjakuva ja asemapiirros liitteinä 4 ja 5.

Voimassaoleva sopimus 4 524 m² maa-alueen vuokrauksesta päättyy 
vuoden 2020 lopussa.
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Helsingin Tukkutorin ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston välisen 
maanvuokrasopimuksen jatkuminen vuoden 2036 loppuun asti mahdol-
listaa vuokrasopimuksen jatkamisen. Helsingin Tukkutorin muita maan-
vuokrasopimuksia on viime vuosina jatkettu 31.12.2036 asti.

Nykyinen vuokra on 1,54 €/m²/kk. Uusi vuokra1,70 €/m2/kk tulee voi-
maan vanhan sopimuksen päätyttyä 31.12.2020. Sopimuksen mukaan 
vuokraa korotetaan 1. huhtikuuta alkaen edellisen vuoden joulukuun 
elinkustannusindeksin (elinkustannusindeksi 2005 = 1600) pisteluvulla. 
Elinkustannusindeksin laskiessa vuokran hinta ei laske vaan pysyy sa-
mana. Tukkutori varaa oikeuden korottaa maanvuokria vuoden 2020 
alusta Helsingin kaupungin sisäistä vuokrankorotusta vastaavaksi.

Esittelijä pitää maanvuokrasopimuksen pidentämistä perusteltuna alu-
een yrityksien toimintaedellytyksien varmistamisen ja tukkutorialueen 
kehittämisen kannalta. Vuokrataso on vastaava kuin alueen muilla yrit-
täjillä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Teknisen palvelun lautakunnan esitys 28.1.2016
2 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus
3 Maanvuokrasopimus KOY Helsingin Kalatori
4 Asemapiirros Sörnäistenkadulta
5 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin pohjakuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tukkutori

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 28.01.2016 § 11

HEL 2016-000521 T 10 01 01 02

Esitys
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Teknisen palvelun lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Tukku-
torin alueella Sörnäistenkatu 7 sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kala-
torin kiinteistön maanvuokrasopimusta jatketaan 31.12.2036 asti.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana

Lisätiedot
Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823

tommi.tapana(a)hel.fi
Tiina Suvanen, yrityspalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 78822

tiina.suvanen(a)hel.fi
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§ 254
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Töö-
lönlahden tulvansuojelurakenteiden rakentamiseen liittyviin toimen-
piteisiin sekä Töölönlahden vedenpinnan sääntelylle meritulvien 
aikana

HEL 2015-010729 T 11 01 00 00

ESAVI/8090/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seu-
raavan lausunnon hakemuksesta Töölönlahden tulvansuojelurakentei-
den rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä Töölönlahden veden-
pinnan sääntelylle meritulvien aikana sekä valmisteluluvasta:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakun-
ta on 1.3.2016 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon. Kaupunginhallitus viit-
taa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa puoltavansa hakemus-
ta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö kaupungilta
2 Hakemuskirjelmä Töölönlahden tulvasuojelu 6.10.2015
3 Vesilain mukainen lupahakemussuunnitelma
4 Vesilupahakemuksen täydennys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta ke-
vyen liikenteen sillan ja tulvansuojelurakenteiden rakentamisesta Töö-
lönlahden vedenpinnan sääntelystä meritulvien aikana sekä valmistelu-
luvasta. Lausuntoa on pyydetty 11.3.2016 mennessä. Lausunnon anta-
miselle varattua määräaikaa on pidennetty 22.3.2016 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee Etelä-Suomen aluehallinto-
virastolta vesilain mukaista lupaa Töölönlahden tulvasuojelurakentei-
den rakentamiseen liittyville toimenpiteille eli vanhan kevyen liikenteen 
sillan purkamiselle, uuden kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojeluraken-
teiden rakentamisen edellyttämälle ruoppaukselle, pohjaan täytölle, uu-
den kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle 
ja niihin liittyvälle rantarakentamiselle sekä Töölönlahden vedenpinnan 
sääntelylle meritulvien aikana.

Helsingin kaupunki omistaa toimenpidealueen, joka rajoittuu Suomen 
valtion omistamiin alueisiin. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavas-
sa 2002 alue on merkinnällä kaupunkipuisto. Suunnitelmat toteutues-
saan parantavat Töölönlahden rantarakenteiden suojaamista meritul-
vien aiheuttamalta vaurioitumiselta sekä parantaa Töölönlahden ranta-
alueiden käytettävyyttä tulvien aikana ja mahdollistaa paremman va-
paa-ajan vesiliikenteen yhteyden sillan alikulkukorkeuden kasvaessa.

Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 aikana. Töiden 
kiireellisyydestä johtuen haetaan töiden valmistelulupaa ennen päätök-
sen lainvoimaiseksi tulemista vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Töölönlahden ja Eläintarhanlahden yhdistävän 
rautatiesilta-aukon Eläintarhanlahden puoleisessa päädyssä. Hank-
keessa nykyinen kevyen liikenteen silta uusitaan ja siltarakenteisiin ra-
kennetaan tulvaportit ja -pumppaamo. Tulvaporttien ja pumppaamon 
avulla pyritään estämään Töölönlahden ranta-alueiden tulviminen meri-
tulvien ja samanaikaisten rankkasateiden aikana. Meren pinnan nous-
tessa tasolle NN + 1,0 m tulvaportit suljetaan ja meriveden pinnan nou-
su Töölönlahdessa estyy. Tulvapumpuilla voidaan samanaikaisesti joh-
taa vettä Töölönlahden merialueelta Eläintarhanlahdelle. Pumppuja 
asennetaan kaksi kappaletta, jotka ovat yhteistuotoltaan 1,5 m³/s. 
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Pumppujen avulla Töölönlahden pinnankorkeus voidaan pitää tulvati-
lanteessa tasolla NN +1,0 - 1,49 m.

Sillan rakentamisen yhteydessä suoritetaan ruoppaustöitä rakennustöi-
den edellyttämässä laajuudessa. Osassa hankealueen edustan sedi-
menteistä on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (mm. elohopea, 
kromi, kupari ja sinkki sekä PAH-yhdisteet, tributyylitina, öljyhiilivedyt ja 
PCB-kongeneerit) . Haitta-ainetasoiltaan meriläjitykseen kelpaamatto-
mat ruoppausmassat nostetaan maalle ja toimitetaan luvan omaavaan 
vastaanottopaikkaan. Läjitysalueen lupaehtojen mukaisesti meriläjitys-
kelpoinen ruoppausmassa toimitetaan luvan omaavalle meriläjitysalu-
eelle. Ruoppauksen enimmäismääräksi arvioidaan 600 m³ktr. Töiden 
yhteydessä suoritetaan pohjaan täyttöä niiden edellyttämässä laajuu-
dessa. Täyttömateriaalina käytetään puhtaita maa-aineksia ja täytön 
määrä on noin 600 m³ktr.

Hankesuunnitelman mukaan hankkeesta ei tule aiheutumaan merkittä-
vää vahinkoa eikä haitallisia muutoksia nykyisin vallitsevaan vesistön ja 
sen ranta-alueiden tilaan. Työvaiheet aiheuttavat tilapäisesti veden sa-
mentumista ja kiintoaineksen sedimentaatiota lähialueella. Tulevat ra-
kenteet eivät tule normaalioloissa aiheuttamaan merialueella muutosta 
Töölönlahden veden vaihtuvuuteen tai pinnankorkeuteen. Tulvasuojelu-
toimenpiteet rajoittuvat lyhytaikaisten meritulvien ajalle. Ruoppauksen 
massamäärä ja vesirakennustöiden osuus ovat kohteessa vähäiset, jo-
ten tarvetta erityiselle vesistötarkkailulle ei katsota olevan. Hankkeen 
vaikutusalueella ei sijaitse sellaisia rantarakenteita tai laitteita, joille ai-
heutuisi korvattavaa haittaa tai vahinkoa. 

Hankkeen vaikutukset kalastukseen ja kalastoon ovat työnaikaisia ja 
hyvin paikallisia. Ne kohdistuvat pääasiassa vesirakennustöihin liitty-
vään veden tilapäiseen samentumiseen ja erilaisten työkoneiden ja ra-
kennustöiden aiheuttamaan lievään meluhaittaan. Kohde ei hakemuk-
sen mukaan ole kalastollisesti merkittävä eikä siellä harjoiteta ammatti-
kalastusta.

Suunnitelman mukaan tulvasuojelurakenteiden rakentaminen on välttä-
mätöntä Töölönlahden rantarakenteiden suojaamiseksi meritulvien ai-
heuttamalta vaurioitumiselta. Hanke parantaa Töölönlahden käytettä-
vyyttä tulvien aikana ja parantaa lahden käyttöä vapaa-ajan veneilyyn, 
koska kevyenliikenteen sillan alikulkukorkeus kasvaa.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu ympäristölautakunnan, kaupunkisuunnitteluviraston ja 
kiinteistöviraston lausunnot. Ympäristölautakunta on kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaisena antanut 1.3.2016 lausuntonsa kaupungin-
hallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakun-
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ta on yksimielisessä päätöksessään todennut, että ruoppaukset ja muut 
tulvansuojelurakenteiden asennukset on tehtävä mahdollisimman yhtä-
jaksoisesti ja sellaisin työmenetelmin, että haitta ja häiriö vesiluonnolle 
sekä vesialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäistä.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa Töölönlahden tulvansuojeluraken-
teiden ja uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista sekä siihen liitty-
vien muiden suunnitelmien toteuttamista esitetyllä tavalla. Kiinteistövi-
rasto toteaa lausunnossaan, että tulvansuojelurakenteiden rakentami-
nen Eläintarhanlahden ja Töölönlahden välille parantaisi tilannetta olen-
naisesti.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa lausunnoissa esitetyn 
mukaisesti hakemuksen hyväksymistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö kaupungilta
2 Hakemuskirjelmä Töölönlahden tulvasuojelu 6.10.2015
3 Vesilain mukainen lupahakemussuunnitelma
4 Vesilupahakemuksen täydennys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 2.3.2016

HEL 2015-010729 T 11 01 00 00
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Töölönlahden tulvasuojelurakenteet

Töölönlahden alueella vedenpinnan nousu aiheuttaisi aineellisia vahin-
koja Finlandia-talolle sen alhaisen korkeusaseman vuoksi. Finlandia-ta-
lon alin lattia on tasolla +1,58 (N2000), ja teknisiä tiloja rakennuksessa 
vielä tätäkin alempana. Tulvasuojelurakenteiden (sulkuporttien) raken-
taminen Eläintarhanlahden ja Töölönlahden välille parantaisi tilannetta 
oleellisesti. Toisaalta tulvavaaraa alueella aiheuttavat Töölönlahteen 
johdetut hulevedet. Tulvavaaratilanteen kannalta merkittävin olisi tilan-
ne, jossa merivesitulva ja hulevesitulva vaikuttaisivat yhtä aikaa.

Sulkuporttien rakentamista varten vesialuetta tulee ruopata ratapenke-
reen vierestä. Ratapenger on rakennettu useassa vaiheessa mereen 
täyttämällä. On mahdollista, että penkereen alla on edelleen savea, ja 
tällöin ruoppauksella on heikentävä vaikutus penkereen stabiliteettiin. 
Kohteen pohjarakennussuunnittelussa tulee selvittää rata-alueen riittä-
vä stabiliteetti ja sitä varten tulee hankkia pohjatutkimuksilla lisää tietoa 
alueen pohjasuhteista suunnittelua varten.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 01.03.2016 § 105

HEL 2015-010729 T 11 01 00 00

ESAVI/8090/2015

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
kaupunginhallitukselle asiassa seuraavan lausunnon.

Voimakkaasti rehevöityneen Töölönlahden veden laatua on saatu jon-
kin verran parantumaan vuonna 2005 käynnistyneen merivesijuoksu-
tuksen ja muiden kunnostustoimenpiteiden ansiosta. Töölönlahden tilaa 
ei saa heikentää tulvasuojelurakenteiden rakentamisella tai niiden käy-
töllä. Ruoppaukset ja muut tulvasuojelurakenteiden asennuksen vaati-
mat samentumista aiheuttavat työvaiheet on tehtävä mahdollisimman 
yhtäjaksoisesti ja sellaisin työmenetelmin, että haitta ja häiriö vesiluon-
nolle sekä merialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäistä. 
Tulvansuojelurakenteet eivät saa heikentää veden vaihtumista Töölön-
lahden ja Eläintarhanlahden välillä. Tulvaporttien käyttö tulee sallia vain 
tilanteissa, joissa meriveden tulviminen muodostaa merkittävän uhan 
Töölönlahden ympäristön rakennuksille tai muille rakenteille.
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Tulvasuojarakenteiden asentamisalueen ympäristön sedimenteissä on 
havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sedimenttien haitta-aineet 
ovat yleensä erittäin pysyviä ja ne vapautuvat uudestaan ympäristöön, 
jos sedimentti pääsee sekoittumaan esim. ruoppauksen yhteydessä. 
Kaikenlainen pohjasedimenttejä liikutteleva toiminta vaatii siksi huolelli-
sen suunnittelun ja toteutuksen. Myös merivesitulvan aikainen tulva-
porttien käyttö ja veden pumppaus Töölönlahdesta Eläintarhanlahteen 
on toteutettava siten, ettei veden virtaus pääse liikuttamaan haitta-aine-
pitoisia pohjasedimenttejä.

Töölönlahden kalastoon kuuluvat mm. kuha, hauki, ahven sekä monet 
särkikalat. Ruoppaus- ja rakennustöiden aiheuttama sameus ja melu 
voivat vaikuttaa haitallisesti kalojen kutuun. Luvan lupamääräyksissä 
tulee siksi ottaa huomioon, ettei ruoppauksia ja muita veden samentu-
mista ja melua aiheuttavia työvaiheita tehdä kalojen kutuaikana touko-
kesäkuussa. Tulvaporttien käytöllä ei saa tarpeettomasti estää kalojen 
liikkumista Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välillä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.2.2016

HEL 2015-010729 T 11 01 00 00

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston 
lausuntoa rakennusviraston Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jättä-
mästä ympäristöluvasta, joka koskee kevyen liikenteen sillan ja tulva-
suojelurakenteiden rakentamisesta Töölönlahdelle. Lausunto on pyy-
detty antamaan 1.3.2016 mennessä. 

Ympäristölupahakemuksissa esitetty toiminta

Hanke sijoittuu Töölönlahden ja Eläintarhanlahden yhdistävän rautatie-
silta-aukon Eläintarhanlahden puoleisessa päädyssä. Suunnitelma si-
sältää nykyisen kevyen liikenteen sillan purkamisen, uuden kevyen lii-
kenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamisen sekä tulvasuo-
jelurakenteiden rakentamisen edellyttämän ruoppauksen, pohjan täytön 
sekä niihin liittyvän rantarakentamisen sekä Töölönlahden vedenpinnan 
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sääntelyn meritulvien aikana. Uuden kevyen liikenteen sillan rakentei-
siin tullaa sijoittamaan tulvaportit ja - pumppaamo, joilla vaikutetaan 
Töölönlahden pinnan tasoon merivesitulvien aikana. Hankkeella toteu-
tus on välttämätöntä Töölönlahden rantarakenteiden suojaamiseksi 
mahdollisen meriveden nousun johdosta. Rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa vuoden 2016 aikana.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vahinkoa ihmisille tai luontoarvoil-
taan tärkeiksi tai arvokkaaksi luokitelluille alueille eikä haitallisisia muu-
toksia nykyisin vallitsevaan vesistön ja sen ranta-alueiden tilaan. Vesi-
rakennustöistä aiheutuu tilapäistä paikallista vesien samentumista ja 
melua, jotka eivät vaikuta yleisesti vesialueen tilaan. 

Lausunto

Helsingin kaupunki omistaa toimenpidealueen, joka rajoittuu Suomen 
valtion omistamiin alueisiin. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavas-
sa 2002 alue on merkinnällä kaupunkipuisto. Suunnitelmat toteutues-
saan parantavat Töölönlahden rantarakenteiden suojaamista meritul-
vien aiheuttamalta vaurioitumiselta sekä parantaa Töölönlahden ranta-
alueiden käytettävyyttä tulvien aikana ja mahdollistaa paremman va-
paa-ajan vesiliikenteen yhteyden sillan alikulkukorkeuden kasvaessa.

Asemakaavoittaja on antanut rakennusvirastolle lausunnon tulvaportti-
rakenteiden yleissuunnitelmasta 26.11.2015. Lausunnossa todetaan, 
ettei Töölönlahden tulvaporttirakenteen ja kevyen liikenteen silta eivät 
haittaa asemakaavan eikä kaavatavoitteiden toteuttamista edellyttäen 
että silta levennetään vastaamaan polkupyöräilyn Baanaverkon hyväk-
syttyä leveyttä. Nyt esitetyissä suunnitelmissa sillan hyötyleveys on 5,0 
metriä, jota ei voida pitää riittävänä. Kaupunkisuunnitteluvirasto edellyt-
tää jatkosuunnitelmissa esitetyn sillan hyötyleveyden kasvattamisen 
6,5 metriin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa Töölönlahden tulvasuojelurakentei-
den ja uuden kevyen liikenteen sillan rakentamista sekä siihen liittyvien 
muiden suunnitelmien toteuttamista esitetyllä tavalla.

Lisätiedot
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
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§ 255
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

yleisten töiden lautakunta 15.3.2016
ympäristölautakunta 15.3.2016

  

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusten ja 
vammaisten kuljetusmahdollisuuksien kehittämisestä

HEL 2015-010372 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 9.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) 
johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot-
tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL 23.10.2015.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

HSL Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
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palveluista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen: 

"Hyväksyessään Stadin ikäohjelman, joka painottaa kuntoutusta ja ko-
tona-asumista, kaupunginvaltuusto kehottaa sosiaali- ja terveystointa 
yhteistyössä HSL:n kanssa kehittämään vanhusten ja samalla vam-
maisten kuljetusmahdollisuuksia, jotta he pääsevät tarjottuihin palvelui-
hin (Sirpa Asko-Seljavaara)".  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuute-
tuille.  

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalihuoltolain 
23 §:ssä säädetään liikkumista tukevista palveluista. Sen mukaan ensi-
sijainen tapa järjestää soveltuva liikkuminen on esteetön ja toimiva jul-
kinen joukkoliikenne. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henki-
löille, jotka eivät itsenäisesti kykene käyttämään julkisia liikennevälinei-
tä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alenta-
van syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäi-
väiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaali- ja terveysvirasto 
myöntää vähävaraisille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkolii-
kenteen käytössä, enintään neljä kuukausittaista yhdensuuntaista kul-
jetuspalvelumatkaa.             

Vammaisella henkilöllä on oikeus välttämättömien työ- ja opiskelumat-
kojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen vapaa-ajan ja asiointimat-
kaan (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista 8 § 2 mom. ja asetus 6 §). Nämä matkat on tarkoitettu  asioi-
den hoitoon, harrastamiseen ja muuhun osallistumiseen.        

Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt Helsingin seudun liikenteen (HSL) 
kanssa yhteistyötä mm.  joukkoliikenteen käytön opastamisessa. Moni-
puolisissa palvelukeskuksissa toimii vapaaehtoisia joukkoliikenteen 
käytön opastajia. Sosiaali- ja terveysviraston fysioterapeutit opastavat 
ja neuvovat ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä käyttämään julkista jouk-
koliikennettä ja kartoittavat samalla mahdollista apuvälineiden tarvetta.  
Osana kuljetuspalvelutarpeen arviointia fysioterapeutit tekevät asiak-
kaan kanssa koematkan julkisilla joukkoliikennevälineillä.    

HSL on mukana Stadin ikäohjelman "Luotuja liikkumaan" -verkostossa, 
jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden arkiaktiivisuutta ja vähentää 
liikkumattomuutta sekä edistää ja ohjata ikääntyneiden joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen käyttöä Helsingin liikunnan lisäämistä ja joukkolii-
kennettä koskevien strategioiden mukaisesti.        
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HSL:n perusarvoihin kuuluu asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on, että yhä 
useampi käyttäisi joukkoliikennettä. Esteettömyys on suunnittelussa ja 
kaluston valinnassa tärkeää. Valtaosa busseista on matalalattiaisia. 
Samoin matalalattiaisten junien ja raitiovaunujen määrä kasvaa. Käsi- 
ja sähkökäyttöisen pyörätuolin ja rollaattorin kanssa voi matkustaa kai-
kissa liikennevälineissä. Esteettömyys on tavoitteena myös pysäkkien 
ja terminaalien helppokulkuisuuden parantamisessa, kunnossapidossa 
ja matkustajainformaatiossa. HSL:n kanssa koordinoidaan mm. pysäk-
kisuunnittelua sosiaali- ja terveysviraston palvelupisteiden saavutetta-
vuuden takaamiseksi.     

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan ja 
ehkäisen syrjäytymistä. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toi-
mintaan, harrastuksiin ja arkisten asioiden hoitoon tukee toimintakykyä, 
antaa mielekkyyttä elämään ja edistää yleisesti hyvinvointia.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL 23.10.2015.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

HSL Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 45

HEL 2015-010372 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on edistää ikäihmisten ja vam-
maisten henkilöiden omatoimista liikkumista. Tämän tavoitteen edistä-
miseksi virasto tekee jatkuvaa yhteistyötä HSL:n kanssa. 

Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt HSL:n kanssa yhteistyötä muun 
muassa asiakkaiden joukkoliikenteen käytön opastamisessa. Monipuo-
lisissa palvelukeskuksissa toimii vapaaehtoisia joukkoliikenteen käytön 
opastajia. Sosiaali- ja terveysviraston fysioterapeutit opastavat ja neu-
vovat ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä käyttämään julkista joukkolii-
kennettä. Samassa yhteydessä kartoitetaan mahdollisten apuvälinei-
den tarve liikkumisen turvaamiseksi.  

HSL ja sosiaali- ja terveysvirasto edistävät yhdessä muiden hallinto-
kuntien kanssa laajasti ymmärretyn esteettömyyden toteuttamista pal-
veluissa ja toiminnoissa. HSL:n kanssa koordinoidaan muun muassa 
pysäkkisuunnittelua viraston palvelupisteiden saavutettavuuden takaa-
miseksi.

Sosiaalihuoltolain 23 §:ssä on määritelty liikkumista tukevat palvelut. 
Sanotun lain nojalla esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensi-
sijainen tapa järjestää soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palve-
luja järjestetään henkilöille, jotka eivät itsenäisesti kykene käyttämään 
julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimi-
sen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosi-
aali- ja terveysvirasto myöntää vähävaraisille henkilöille, joilla on vai-
keuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä, enintään neljä kuukausit-
taista yhdensuuntaista kuljetuspalvelumatkaa.

Vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluista on määräykset lain vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(3.4.1987/380) 8 §:n 2 momentissa. Lain määräyksiä on tarkennettu 
asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista (18.9.1987/759). Sanotun asetuksen 6 §:n nojalla vammai-
sella henkilöllä on oikeus välttämättömien työ- ja opiskelumatkojen li-
säksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen vapaa-ajan matkaan ja asiointi-
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matkaan. Nämä matkat on tarkoitettu mahdollistamaan asiakkaiden 
asioiden hoito, harrastaminen ja osallistuminen yhteiskuntaan.

Vammaispalvelulain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun ja sosiaali-
huoltolain nojalla myönnettävien liikkumista tukevien palveluiden 23 §:n 
3 momentin kohtien kolme ja neljä mukaisista yksilöllisistä kuljetuspal-
veluista päätetään vammaisten sosiaalityössä.

Vammaisten sosiaalityön sosiaalihuollon asiantuntijoiden apuna toimii 
fysioterapeutteja. Osana kuljetuspalvelun palvelutarpeen arviointia fy-
sioterapeutit tekevät asiakkaan kanssa koematkan julkisilla joukkolii-
kennevälineillä. Jos sen yhteydessä havaitaan, että hakija kykenee 
käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä, fysioterapeutit opastavat ja 
rohkaisevat hakijoita julkisten liikennevälineiden käyttöön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikkumisen tukeminen mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan ja 
ehkäisee syrjäytymistä. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toi-
mintaan, harrastuksiin ja arkisten asioiden hoitoon tukee henkilön toi-
mintakykyä, antaa mielekkyyttä elämään ja edistää yleisesti hyvinvoin-
tia."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
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§ 257
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi vanhusten palveluasumi-
seen pääsystä

HEL 2015-010341 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 9.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen:  

"Ennen seuraavan valtuustostrategian valmistelua selvitetään, miten 
nykyiset palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän 
hoidon ja elämän laadun. Selvitystyössä kuullaan henkilöstöä, asiakkai-
den edustajia, vanhusneuvostoa ja vanhusjärjestöjä (Anna Vuorjoki)".  
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuute-
tuille.  

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, et-
tä ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista annetun lain, ns. vanhuspalvelulain 5 §:n mu-
kaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutu-
misen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen 
ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi osana kunnan strate-
gista suunnittelua. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja 
kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Toimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset otetaan huomioon ja Stadin ikäohjelma päivitetään osana 
seuraavan valtuustokauden strategista suunnittelua. Valmistelussa ote-
taan huomioon asukkaiden, asiakkaiden, henkilöstön, vanhusneuvos-
ton ja yhteistyötahojen näkemykset. Stadin ikäohjelman verkostoissa 
tehtävä työ vahvistaa osaltaan asukkaiden ja asiakkaiden äänen kuulu-
mista. Lisäksi ikääntyneiden asioita hoitavat järjestöt ja muut tahot toi-
mivat vanhusneuvoston kautta. Vanhusneuvosto seuraa palvelujen riit-
tävyyttä ja laatua sekä Stadin ikäohjelman toteutumista.            

Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistaminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pää-
asiassa palveluasumisena. Laitoshoidon osuus ympärivuorokautisesta 
hoidosta vähenee. Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioitaessa 
selvitetään ikääntyneen oma tahto, hänen terveydentilansa ja toiminta-
kykynsä, sosiaalinen verkostonsa ja kotona asumista tukevien palvelu-
jen käyttö ja niiden vaikutus ikääntyneen mahdollisuuksiin asua kotona. 
Muutto omasta kodista ympärivuorokautiseen hoitoon on aina viimesi-
jainen ratkaisu. Stadin ikäohjelmaan sisältyy kuvaus sosiaali- ja ter-
veysviraston käytössä olevista palvelujen ja niiden riittävyyden arviointi-
keinoista.      

Ympärivuorokautiseen hoitoon odottavien määrää sairaaloissa, arvioin-
ti- ja kuntoutusyksiköissä sekä kotona seurataan viikoittain. Palvelujen 
riittävyyttä arvioidaan mm. sen perusteella, kuinka moni asiakas odot-
taa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, kuinka pitkä odotusaika on 
keskimäärin ja onko yli kolme kuukautta odottaneita. Vanhuspalvelulain 
mukaan haetut ja tarpeellisiksi arvioidut sosiaalipalvelut tulee järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa. Helsingissä vanhuspalvelulain mukaiset 
odotusaikatiedot julkaistaan sosiaali- ja terveysviraston verkkosivuilla.           
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Kotihoidon, päivätoiminnan ja ympärivuorokautisen hoidon laatua seu-
rataan yksiköiden omavalvontasuunnitelmilla, joiden toteutumista ar-
vioidaan säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä jokai-
sessa yksikössä. Lisäksi omavalvontasuunnitelmat löytyvät sosiaali- ja 
terveysviraston internetsivuilta. Ostopalvelujen laatua seurataan val-
vontasuunnitelman mukaisesti. Yksiköihin tehdään myös tarkastus- ja 
arviointikäyntejä säännöllisesti. Hoidon valtakunnallisesta ja samalla 
Helsingin kaupungin yksiköiden työn laadusta kertyy tietoa myös Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksistä. Parhaillaan on meneil-
lään kyselytutkimus "Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta - tut-
kimus asiakkaille, omaisille, henkilöstölle".  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 38

HEL 2015-010341 T 00 00 03

Lausunto

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

”Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistaminen on keskeinen 
yhteiskunnallinen tavoite. Ympärivuorokautinen hoito järjestetään pää-
asiassa palveluasumisena ja laitoshoidon osuus ympärivuorokautisesta 
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hoidosta vähenee. Ympärivuorokautisen hoidon tarvetta arvioitaessa 
selvitetään ikääntyneen oma tahto, hänen terveydentilansa ja toiminta-
kykynsä, sosiaalinen verkostonsa ja kotona asumista tukevien palvelu-
jen käyttö ja niiden vaikutus ikääntyneen mahdollisuuksiin asua kotona. 
Muuttaminen omasta kodista ympärivuorokautiseen hoitoon on aina vii-
mesijainen ratkaisu.  

Stadin ikäohjelmassa on kuvattu, kuinka sosiaali- ja terveysvirasto ar-
vioi eri keinoin sitä, että palvelut ja niiden laatu ovat riittäviä. Vuosittain 
toteutettava valtakunnallinen Suomen kuuden suurimman kaupungin 
ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 
kertoo muun muassa sen, että esimerkiksi säännöllisen kotihoidon ja 
ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden osuus 75 vuotta täyttäneistä 
on Helsingissä korkeampi kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Ympärivuorokautiseen hoitoon odottavien määrää sairaaloissa, arvioin-
ti- ja kuntoutusyksiköissä ja kotona seurataan viikoittain. Palvelujen riit-
tävyyttä arvioidaan muun muassa sen perusteella, kuinka moni asiakas 
odottaa ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, kuinka pitkä odotusaika 
on keskimäärin ja onko yli 3 kuukautta odottaneita. Vanhuspalvelulain 
mukaan haetut ja tarpeellisiksi arvioidut sosiaalipalvelut tulee järjestää 
kolmen kuukauden kuluessa. Helsingissä vanhuspalvelulain mukaiset 
odotusaikatiedot julkaistaan viraston verkkosivuilla.

Kotihoidon, päivätoiminnan ja ympärivuorokautisen hoidon laatua seu-
rataan yksiköiden omavalvontasuunnitelmilla, joiden toteutumista ar-
vioidaan säännöllisesti. Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä jokai-
sessa yksikössä, ja lisäksi kaikki omavalvontasuunnitelmat löytyvät so-
siaali- ja terveysviraston internetsivuilta. Ostopalvelujen laatua seura-
taan valvontasuunnitelman mukaisesti, ja yksiköihin tehdään tarkastus- 
ja arviointikäyntejä säännöllisesti. Hoidon valtakunnallisesta ja samalla 
Helsingin kaupungin yksiköiden työn laadusta kertyy tietoa myös Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksistä. Parhaillaan on meneil-
lään kyselytutkimus ”Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta – 
tutkimus asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle”.

Stadin ikäohjelmassa tehtävä työ vahvistaa osaltaan asukkaiden ja 
asiakkaiden äänen kuulumista. Lisäksi ikääntyneiden asiaa ajavien jär-
jestöjen ja muiden tahojen ääni kuuluu vanhusneuvoston kautta. Van-
husneuvosto seuraa myös palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä Stadin 
ikäohjelman toteutumista.

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toi-
menpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toiminta-
kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöi-
den tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämi-
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seksi osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelma on tarkistet-
tava valtuustokausittain. Suunnittelussa on painotettava kotona asu-
mista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Helsingissäkin Stadin 
ikäohjelma päivitetään osana seuraavan valtuustokauden strategista 
suunnittelua. Valmistelussa huomioidaan asukkaiden ja asiakkaiden, 
henkilöstön, vanhusneuvoston sekä yhteistyötahojen näkemykset.

Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väittei-
tä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut palvelut tuke-
vat ikääntyneen väestön normaalia, aktiivista ja osallistumista mahdol-
listavaa elämää. Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa ja palve-
lujen suunnittelussa on tärkeää kuulla eri tahoja, erityisesti ikääntyneitä 
itseään."

Käsittely

01.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys lausunnon loppuun:
"Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väit-
teitä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.” 
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Kannattaja: Rene Hursti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys lausunnon loppuun:
"Julkisessa keskustelussa ja kuntalaisten palautteissa on esitetty väit-
teitä, että kotona asuu tällä hetkellä liian huonokuntoisia vanhuksia, joi-
den tarpeisiin ei pystytä kotihoidolla vastaamaan. Siksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunta pitää tärkeänä, että ennen seuraavan valtuustostrate-
gian valmistelua kartoitetaan henkilöstön, asiakkaiden edustajien, van-
husneuvoston ja vanhusjärjestöjen näkemyksiä siitä, onko kynnys ym-
pärivuorokautiseen hoitoon pääsyyn tällä hetkellä liian korkea ja onko 
palveluasumispaikkoja tarjolla riittävästi tarpeeseen nähden. Lautakun-
ta suosittelee hyödyntämään kartoituksen tuloksia, kun päätetään seu-
raavan valtuustostrategian tavoitteista vanhusten hoidon ja asumisen 
suhteen. Myös AM-ohjelman valmistelun yhteydessä on tärkeää ottaa 
huomioon vanhusten palveluasuntojen riittävyys.” 

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joo-
nas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).

19.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 258
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoin-
nissa kertyvän tiedon käyttämisestä

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 20.5.2015 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja 
tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta lastensuojelun kehittä-
mistarpeiden kartoittamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten sosiaalisessa 
raportoinnissa kertyvää tietoa voitaisiin säännöllisesti tuoda poliittisten 
päätöksentekijöiden käyttöön sekä eri lautakunnissa että kaupunginhal-
lituksen ja valtuuston tasolla (Anna Vuorjoki)". 
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille. 

Kaupunginhallitus päätti 18.1.2016 § 45 äänin 10 - 5 palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kuvataan, miten sosiaalisesta ra-
portoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä ta-
valla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon.   

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että sosiaalinen rapor-
tointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi 
kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää st-
rategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaali-
sen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strate-
giakaudella 2017 - 2020. Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen 
sosiaalityön keskeinen väline. Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä 
tuotetaan työntekijöiden kokemustietoa asiakasrajapinnasta. Sen kaut-
ta saadaan tietoa sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisis-
ta tekijöistä. Tieto on luonteeltaan laadullista kokemustietoa ja se täy-
dentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä 
kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilas-
to- ja tutkimustietoja.      

Muihin käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoin-
nin kautta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisäl-
töä, kohdentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalihuollon ja kunnan 
muun hyvinvointia edistävän toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuut-
ta. Sosiaalinen raportointi edistää lisäksi sekä työntekijöiden että asiak-
kaiden osallisuutta. Sosiaalisen raportoinnin kautta voidaan saada no-
peasti tietoa haavoittuvista asiakasryhmistä, joita on vaikea tavoittaa 
kyselytutkimuksin tai tilastollisen tiedon kautta. Sosiaalinen raportointi 
ja sen yhteydessä tuotettu tieto tukee erinomaisesti terveys- ja hyvin-
vointierojen vähentämiseen tähtäävää tiedolla johtamista.       

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tietoa, joka liittyy so-
siaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä tietoa hyödynne-
tään palvelujen kehittämisessä. Sosiaalisen raportoinnin tiedon lähtee-
nä ovat asiakastyöntekijät. He tuntevat asiakkaiden elinpiirin ja heidän 
kohtaamansa haasteet. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä on tuoda 
esiin tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja esimerkiksi palvelujen toi-
mivuudesta. Tiedon esiin tuominen ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen 
mahdollistaa keskustelun ja asioiden muuttamisen.     
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Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaali- ja terveysvirastossa on linjat-
tu, että sosiaalisesta raportoinnista tulee osa kaikkien asiakastyönteki-
jöiden perustyötä ja että tiedon kerääminen ja tuottaminen on syste-
maattista. Tiedon hyödyntäminen kytketään johtamisen rakenteisiin ja 
kertynyttä tietoa hyödynnetään kaupunkitasolla. Sosiaali- ja terveysvi-
rasto kehittää ja jalkauttaa sosiaalista raportointia. Viraston johtoryhmä 
on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen raportoinnin kehittämissuunnitel-
man, jota ohjaa ohjausryhmä. Kehittämistyö ajoittuu 1.3.2015 - 
31.12.2016.         

Tiedon keruuta on pilotoitu syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysviraston 
perhe- ja sosiaalipalvelut osastolla nuorten palveluissa, sosiaalisessa 
ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avohuollossa. Tiedon keruu 
laajenee muille osastoille vuoden 2016 aikana.

Pääasiallinen tiedon raportointikanava on sosiaalisen raportoinnin inter-
net-sivut. Raportoinnissa laadullista aineistoa täydennetään tilasto- ja 
tutkimustiedolla ja tietoa muokataan yhteistyössä tietokeskuksen kans-
sa. Internetissä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettä-
vissä keväästä 2016 lähtien. Sivuja päivitetään sitä mukaan kun tiedon 
keruu etenee. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalis-
ta raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaali-
sen raportoinnin tuottama tieto on myös osa kaupunkitasoista hyvin-
vointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuut-
ta. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuosittai-
sen hyvinvointiraportin että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkaistavan 
Tila ja kehitys -raportin muodossa. Nämä tiedot ovat kaikkien hallinto-
kuntien käytettävissä ja myös strategiatyössä. Tavoitteena on, että so-
siaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä st-
rategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa.      

Saadut lausunnot

Sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä 
päätöksenteossa on saatu lausunnot tietokeskukselta, opetuslautakun-
nalta, varhaiskasvatusvirastolta, nuorisoasiainkeskukselta, liikuntavi-
rastolta ja kiinteistövirastolta. Lausunnot sisältyvät päätöshistoriaan.   

Tietokeskuksen näkemyksen mukaan mm. sosiaalisen raportoinnin 
kautta saatava tieto täydentää hyvin muista lähteistä kerättäviä helsin-
kiläisten sosiaalista hyvinvointia kuvaavia tietoja. Muihin tietoihin yhdis-
tettynä sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto muodostaa tietokokonai-
suuden, joka palvelee entistä paremmin päätöksentekoa ja kehittämis-
työtä. Tietokeskus pitää tärkeänä, että tiedon kerääminen, tuottaminen, 
raportointi sekä tiedon hyödyntäminen on systemaattista. Sosiaalinen 
raportointi tulisikin liittää osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja tervey-
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den edistämiseen tähtäävää tiedontuotantoa, strategista suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tiedon hyödyntäminen 
sisällytetään johtamisen rakenteisiin ja että sitä hyödynnetään laajasti 
kaupunkiorganisaation eri osissa. Tietokeskus on osallistunut tiedon 
hyödyntämisen kehittämistyöhön ja pitää tärkeänä, että eri lähteistä ke-
rättävä tieto kootaan säännöllisesti julkaistavien raporttien muodossa.          

Opetuslautakunta katsoo mm., että sosiaalisen raportoinnin kautta saa-
tava tieto on tärkeä lisä koulun ja oppilaitoksen yhteisöllistä opiskelu-
huoltoa toteuttavan ryhmän käyttöön. Erilaisten määrällisten tutkimus-
ten kuten kouluterveyskyselyn lisäksi saadaan tärkeää laadullista tietoa 
lapsiperheiden tilanteesta koulun ja oppilaitoksen toiminta-alueella. Op-
pilas- ja opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit ovat keskeisiä tiedon 
välittämisessä.       

Varhaiskasvatusvirastossa hyödynnetään asiakasrajapinnasta saata-
vaa tietoa erityisesti kunkin perheen palveluja ja toimintaa suunnitel-
taessa. Vuosittaisten varhaiskasvatuskeskustelujen ja lapsen varhais-
kasvatussuunnitelman lisäksi nelivuotiaiden laajaan terveystarkastuk-
seen liittyvässä Hyve4-mallissa kerätään tietoa lapsen hyvinvoinnista.  

Nuorisoasiainkeskus käyttää työnsä tueksi ja toimintojensa kehittämi-
seksi tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhdessä kokoamaa 
Nuoret alueittain - aineistoa sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
työn tueksi koottua nuorten hyvinvointikertomukseen koottua tilasto-, 
tutkimus- ja nuorten kokemustietoa. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä 
Ruutiin sisältyvä työskentely nostaa esille nuorten paikallisia palvelutar-
peita ja -toiveita, joita myös ohjautuu kaupungin viralliseen päätöksen-
tekoon.    

Liikuntavirasto katsoo voivansa hyödyntää sosiaalisesta raportoinnista 
kertyvää tietoa etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kohde-
ryhmien tavoittamiseksi. Tietopohja edesauttaisi näiden kohderyhmien 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan avulla, kun tietoon pe-
rustuen voitaisiin luoda aikaisempaa vaikuttavampia toimenpiteitä.   

Kiinteistövirastolla ei ole sosiaalista raportointia, mutta se hyödyntää 
päätöksenteossa muualla valmiiksi tuotettua tietoa. Asunto-osastolla on 
tietokeskuksen kanssa projekti, jossa kerätään tietoa  asukasraken-
teesta ja asukkaiden hyvinvoinnista.    

Johtopäätös

Uuden kuntalain mukaan seuraavalla valtuustokaudella kunnassa tulee 
olla kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talou-
den pitkän aikavälin tavoitteista sekä mm. ottaa huomioon kunnan 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, palvelujen järjestämisen ja tuot-
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tamisen sekä kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluta-
voitteet. Lisäksi maan hallitusohjelmassa todetaan kuntien suunnittelu-
velvoitteista luopumisesta, että kuntalain mukainen kuntastrategia kor-
vaa yksittäiset strategiset ja toiminnalliset suunnitteluvelvoitteet.   

Sosiaalinen raportointi tuottaa hyödyllistä tietoa. Uusia raportointime-
nettelyjä kehitettäessä tulee huolehtia, että toimenpiteitä työstetään 
kustannustehokkaasti ja ottaen huomioon valtion suunnitelmat kuntien 
tehtävien vähentämisestä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Asunto-osasto 3.3.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Kiinteistöviraston asunto-osasto välittää kaupungin vuokra-asunnot. 
Asunto-osaston tavoitteena on, että asunnot tarjotaan vuokra-asuntoa 
eniten tarvitseville ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuo-
liseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinaluee-
seen. Asukasvalinta tehdään hakemusten perusteella. 
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Tavoitteena on, että vieraskielisten ja huono-osaisten keskittyminen sa-
moille alueille torjutaan. Asunto-osasto toteuttaa yhdessä kaupungin 
tietokeskuksen kanssa projektin, jossa kerätään tietoa kaupungin vuok-
ratalojen asukasrakenteen kehityksestä ja asukkaiden hyvinvoinnista. 
Projektissa sitoudutaan tutkimustiedon salassapitoon eikä sitä voida 
julkaista, koska siinä kuvataan rajattua tietoa kotitalouksista (rakennus-
tasolla). Tiedot tulevat vain asunto-osaston asunnonvälitysyksikön 
käyttöön. 

Kiinteistövirasto ei tuota itse sosiaalista raportointia, mutta hyödyntää 
päätöksenteossa muiden hallintokuntien tuottamaa tietoa.

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.03.2016 § 26

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden laadul-
lista tietoa asiakasrajapinnasta. Tiedon keruuta on kokeiltu syksyllä 
2015 sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut -osastolla 
nuorten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lasten-
suojelun avohuollossa. Kerätyn tiedon mukaan asiakkaiden hyvinvoin-
tiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä ovat mm. 
Helsingin kalliit asumiskustannukset, ylisukupolvinen huono-osaisuus 
sekä talousvaikeudet ja velkaantuminen. Tiedon keruu laajenee muille 
osastoille vuoden 2016 aikana. 

Sosiaalisen raportoinnin kautta työntekijöiden tieto asiakkaiden hyvin-
vointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä saadaan pilotin mukaan 
hyödynnettyä entistä paremmin. Tietoa kerätään asiakastyötä tekeviltä 
työntekijöiltä systemaattisesti, ja tiedot perustuvat asiakastyössä synty-
viin dokumentteihin, palvelutarpeen arvioihin. Tieto on luonteeltaan laa-
dullista ja se täydentää erilaisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin kerty-
vään tietoon sekä kaupungin asukkaille suunnattuihin kyselyaineistoi-
hin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja. Muihin käytettävissä oleviin tie-
toihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kautta saadun tiedon avulla 
voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, kohdentaa toimenpiteitä sekä 
parantaa sosiaalihuollon ja kunnan muun hyvinvointia edistävän toimin-
nan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Tietoa voidaan jatkossa hyödyn-
tää myös sosiaali- ja terveysviraston palvelujen uudistamisessa. 
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Kerätty tieto tulee jatkossa olemaan muitten hallintokuntien kuten ope-
tusviraston käytössä. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin 
avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 2017 - 
2020 suunnittelussa. Sosiaalisen raportoinnin tiedot tulevat muiden hal-
lintokuntien käyttöön siten myös strategiatyön kautta.

Keskeinen toimija asiassa on sosiaali- ja terveystoimi. Kehittämistyö 
asiassa kuuluu ensi sijassa sinne. Opetusvirasto arvioi ja seuraa, miten 
sosiaalisen raportoinnin kautta muodostuvaa tietoa voidaan hyödyntää. 
Tätä kautta saatava tieto on tarpeellinen lisä koulun tai oppilaitoksen 
yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavan ryhmän käyttöön. Erilaisten 
määrällisten tutkimusten, kuten kouluterveyskyselyn lisäksi saadaan 
tärkeää laadullista tietoa lapsiperheiden tilanteesta koulun tai oppilai-
toksen toiminta-alueella. Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattorit ja psy-
kologit ovat keskeinen linkki tiedon välittämisessä. Kattavan hyvinvoin-
titiedon saaminen opetuslautakunnan, koulun tai oppilaitoksen käyttöön 
auttaa suunnittelemaan toimintoja nykyistäkin paremmin. Täten asialla 
on myös merkittäviä terveysvaikutuksia.

Käsittely

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Leoni teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen 5. kappa-
leen ("Keskeinen toimija asiassa…") neljännen virkkeen ("Tätä kautta 
saatava…") jälkeen lisätään seuraava virke:

"Tiedolla voi olla myös merkitystä virastotason kehittämistyössä kuten 
esimerkiksi kouluverkkotarkasteluissa ja erityisen tuen suunnittelussa."  

ja että mainittuun kappaleeseen ennen toiseksi viimeistä virkettä ("Kat-
tavan hyvinvointitiedon saaminen…") lisätään seuraava virke:

"Lisäksi opetuslautakunnalle esitetään säännöllisesti esimerkiksi vuosit-
tain kooste niistä sosiaalisessa raportoinnissa esille nousseista tee-
moista, jotka liittyvät opetuksen suunnitteluun." 

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
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vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, ohjauspalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liikuntavirasto 1.3.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Käsitellessään valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta lastensuojelun kehittä-
mistarpeiden kartoittamisesta (20.5.2015, 151 §) kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla toivomusponnen (Anna Vuorjoki), jonka mukaan on 
selvitettävä, miten sosiaalisessa raportoinnissa kertyvää tietoa voitai-
siin säännöllisesti tuoda poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön sekä 
eri lautakunnissa että kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolla. 

Kaupunginhallitus päätti (18.1.2016, 45 §) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi, jotta kuvataan, miten sosiaalisesta raportoinnista syn-
tyvää tietoa käsitellään eri hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan 
kaupunginhallituksen ja -valtuuston tietoon. Kaupunginhallitus on pyy-
tänyt liikuntaviraston lausuntoa asiaan.

Liikuntavirasto lausuu seuraavaa: 

Liikuntavirasto voisi hyödyntää sosiaalisesta raportoinnista syntyvää 
tietoa etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kohderyhmien ta-
voittamiseksi. Tietopohja edesauttaisi näiden kohderyhmien terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistä liikunnan avulla, kun tietoon perustuen voi-
taisiin luoda aikaisempaa vaikuttavampia toimenpiteitä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2015) edellyttämän rakenteellisen sosiaalityön 
tarkoitus on huolehtia sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 
koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen 
hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Väestön liikunnallista ja fyysistä aktiivisuutta leimaa samankaltainen il-
miö kuin terveys- ja hyvinvointieroja yleisemminkin. Tutkimusten mu-
kaan (esim. THL:n tutkimukset) hyvätuloiset, ylemmät toimihenkilöt ja 
pitkälle koulutetut työikäiset liikkuvat muita useammin. Myös lasten ja 
nuorten liikunta-aktiivisuudessa on eroja vanhempien sosioekonomisen 
aseman sekä nuoren oman koulutuksen mukaan. Vanhempien matala 
sosioekonominen asema on yhteydessä vähäisempään liikunnan har-
rastamiseen lapsena. Lapsuuden ja nuoruusajan liikuntaerot ovat mer-
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kittävä tekijä kansanterveyden kannalta, sillä lapsuuden aikainen liikun-
ta-aktiivisuus on yhteydessä liikunnan harrastamiseen aikuisuudessa. 

Sosiaalinen raportointi tuottaa tietoa, jonka perusteella voidaan saada 
aikaan vaikuttavuutta. Toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kohdentaa 
tuotettuun tietoon perustuen. Sosiaalihuollon toimenpiteiden lisäksi so-
siaalisen raportoinnin myötä kertyvällä tiedolla voidaan parantaa myös 
muiden hyvinvointia edistävien alojen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta. Liikuntatoimi on yksi keskeinen hyvinvointia edistävä 
toimiala. Liikunnalla on tieteellisesti todistettu terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Liikkumattomuuden 
on nykytutkimuksissa todettu olevan tupakointiin verrattava terveysriski 
(esim. Helajärvi, Liikunta ja tiede 4/2014).

Liikuntatoimen keskeisin tehtävä on lisätä helsinkiläisten hyvinvointia 
liikunnan keinoin. Tätä tehtävää liikuntavirasto toteuttaa tarjoamalla 
monipuolisia ja laadukkaita liikunnan olosuhteita, kuten sisä- ja ulkolii-
kuntapaikkoja sekä tukemalla liikunnan kansalaistoimintaa avustuksin. 
Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta. Lisäksi liikuntavi-
rasto järjestää monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita eri puolilla 
Helsinkiä. Liikuntavirasto toteuttaa myös erilaisia hankkeita, joiden ta-
voitteena on lisätä niiden helsinkiläisten liikuntaa, jotka ovat fyysiseltä 
aktiivisuudeltaan passiivisimpia. Tämä työ tähtää nimenomaan havait-
tujen liikuntaerojen vähentämiseen.

Liikuntaviraston asiakasryhmät vaihtelevat liikunnallisesti erittäin aktiivi-
sista ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvista aivan passiivisimpiin. 
Ei ole tavatonta, että liikuntapalveluiden kehittämistyössä korostuu ak-
tiivisten, toimintakykyisten ja palveluiden tarjontaan omaehtoisesti tu-
tustuvien kuntalaisten ääni. Liikuntatoimen tärkeä tehtävä on kuitenkin 
kohdistaa toimenpiteitä etenkin liikunnallisesti kaikkein passiivisempien 
ja ns. haavoittuvien asiakasryhmien (erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, 
osa senioreista, kulttuuriset vähemmistöt, työttömät jne.) liikunnallisen 
aktiivisuuden lisäämiseen. Näiden kohderyhmien tavoittaminen on kui-
tenkin koettu kohtuullisen haastavaksi.

Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettava tieto parantaisi liikuntatoimen 
palveluiden kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin toimenpiteisiin haa-
voittuvien asiakasryhmien kohdalla. Sosiaalihuollon kokemuspohjaista 
tietoa voitaisiin liikuntavirastossa hyödyntää juuri haavoittuvien asia-
kasryhmien ja liikunnallisesti kaikkein passiivisimpien kuntalaisten ta-
voittamiseksi. 

Motivaatio on yksi keskeisin liikuntaharrastuksen aloittamisen ja ylläpi-
tämisen sisäinen moottori. Juuri haavoittuvien asiakasryhmien aktivoi-
miseksi on tärkeää saada relevanttia tietoa heidän tarpeistaan ja toi-
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veistaan liikuntapalveluita kohtaan, jotta liikuntapalveluita voidaan muo-
toilla kohtaamaan asiakkaiden tarpeita. Näin kasvatetaan palveluiden 
laadullista saavutettavuutta ja saataisiin aikaan pysyvämpiä vaikutuksia 
liikunnan edistämisessä.

Virastossa hyödynnetään jo tällä hetkellä muun tietoperustan ohella 
oman henkilöstön asiantuntemusta ja heidän asiakaskokemuksiaan. Li-
säksi virastossa on käynnistetty osallistamisen menetelmiä. Liikuntavi-
rasto on osallistunut sosiaali- ja terveydenhuollon projekteihin, joissa 
tavoitteena on ollut kehittää uusia palveluja kuntalaisten osallistamisen 
ja palvelumuotoilun kautta. Lisäksi liikuntavirastossa Fun Action toimin-
nassa hyödynnetään nuorten tiimejä, joissa tietoa kerätään suoraan 
asiakasrajapinnasta.

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Minna Ekman, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87932

minna.ekman(a)hel.fi
Saila Hänninen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

saila.hanninen(a)hel.fi

Tietokeskus 29.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sosiaaliseen hyvinvointiin ja 
sosiaalisiin ongelmiin liittyvää tietoa. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä 
on tuottaa sellaista asiakastyöhön perustuvaa tietoa, joka koskee sosi-
aalihuollon asiakkaiden tarpeita ja niiden yhteiskunnallisia yhteyksiä se-
kä sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien vaikuttavuutta ja vastaa-
vuutta asiakkaiden tarpeisiin. Tietoa välitetään päätöksentekijöille, kun-
talaisille, virkamiehille ja poliitikoille, ja tietoa hyödynnetään palvelujen 
kehittämisessä.

Sosiaalisen raportoinnin tiedon lähteenä ovat asiakastyöntekijät, jotka 
tuntevat asiakkaiden elinolot ja heidän kohtaamansa arjen haasteet. 
Asiakastyöntekijät tuottavat analyysejä (esim. palvelutarpeen arvioinnit) 
asiakastietoja hyödyntäen. Tämän tiedon esiin tuominen ja ilmiöiden 
näkyväksi tekeminen mahdollistavat keskustelun ja tietoon perustuvan 
kehittämisen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on pilotoinut sosiaalisen raportoin-
nin tiedonkeruuta syksyllä 2015. Tietokeskus on osallistunut työhön oh-
jausryhmätyöskentelyn kautta. Lisäksi tietokeskus on osallistunut pilo-
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tointiraportin kirjoittamiseen. Pilotissa tuotettiin kirjallista aineistoa nuor-
ten palveluissa, sosiaalisessa ja taloudellisessa tuessa ja lastensuoje-
lun avuhuollossa olleiden asiakkaiden tilanteesta. Kerätyn tiedon mu-
kaan asiakkaiden hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia ra-
kenteellisia tekijöitä ovat mm. Helsingin kalliit asumiskustannukset, pal-
velujärjestelmään liittyvät ongelmat, ongelmien ylisukupolvisuus, sekä 
osattomuus ja yksinäisyys. Tiedonkeruuta on määrä laajentaa vuoden 
2016 aikana mm. vammaistyöhön ja ohjaamoon. Tietokeskus on osal-
listunut tiedonkeruun suunnittelupalavereihin yksiköissä.

Tietokeskuksen näkemyksen mukaan sosiaalisen raportoinnin kautta 
saatava tieto täydentää hyvin muista lähteistä kerättäviä helsinkiläisten 
sosiaalisesta hyvinvointia kuvaavia tietoja. Muihin tietoihin yhdistettynä 
sosiaalisen raportoinnin tuottama tieto muodostaa tietokokonaisuuden, 
joka palvelee entistä paremmin päätöksentekoa ja kehittämistyötä. Tie-
tokeskus pitää tärkeänä, että tiedon kerääminen, tuottaminen, rapor-
tointi sekä tiedon hyödyntäminen on systemaattista. Sosiaalinen rapor-
tointi tulisikin liittää osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen tähtäävää tiedontuotantoa, strategista suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tiedon hyödyntäminen 
sisällytetään johtamisen rakenteisiin ja että sitä hyödynnetään laajasti 
kaupunkiorganisaation eri osissa. Tietokeskus on osallistunut tiedon 
hyödyntämisen kehittämistyöhön.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosi-
aalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman ja kehittämistä ohjaamaan 
on nimitetty ohjausryhmä. Kehittämistyö tapahtuu 1.3.2015 – 
31.12.2016 välisenä aikana. Pääasiallisena tiedon raportointikanavana 
toimivat sosiaalisen raportoinnin internet-sivut. Raportoinnissa laadul-
lista aineistoa täydennetään tilasto- ja tutkimustiedolla, jota tietokeskus 
tuottaa esiin nostettuihin ilmiöihin liittyen.

Tietokeskus pitää tärkeänä, että eri lähteistä kerättävä tietoa kootaan ja 
syntetisoidaan säännöllisesti julkaistavien raporttien muodossa. Tieto-
keskuksessa kehitetään helsinkiläisten hyvinvointia kuvaavaa rapor-
tointia. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuo-
sittaisen hyvinvointiraportin että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkais-
tavan Tila ja kehitys –raportin kautta. Raportit ovat kaikkien toimijoiden 
vapaasti käytettävissä. Tämä mahdollistaa paremman kokonaiskuvan 
muodostamisen ja kehittämistoimien määrittelyn yhteiseen tietoperus-
taan nojaten.

Lisätiedot
Ari Jaakola, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, puhelin: 310 43608

ari.jaakola(a)hel.fi
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Varhaiskasvatusvirasto 26.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Kaupunginhallitus on pyytänyt varhaiskasvatusviraston lausuntoa val-
tuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta sosiaalisessa raportoinnissa 
kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä päätöksenteossa 1.3.2016 
mennessä.

Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tarkoitetaan sitä, miten työnteki-
jöiden asiakasrajapinnasta keräämää tietoa kootaan systemaattisesti ja 
hyödynnetään päätöksenteossa.

Varhaiskasvatusviraston palveluissa on noin 23 000 helsinkiläistä lasta 
ja lisäksi päivittäisiä leikkipuistokävijöitä on noin 8 000. Varhaiskasva-
tuksen työntekijät ovat asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksessa päivit-
täisissä tuonti- ja hakutilanteissa ja lisäksi perheiden kanssa käydään 
vuosittain varhaiskasvatuskeskustelut, joissa käydään läpi lapsen kehi-
tykseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä. Päivittäisissä kohtaamisissa 
syntyvän tiiviin vuorovaikutuksen ja asiakassuhteen myötä varhaiskas-
vatuksen työntekijöillä on varsin hyvä kuva helsinkiläisten perheiden ti-
lanteista ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Leikkipuistojen avoimeen toimintaan osallistuvat perheet eivät ole var-
sinaisessa asiakassuhteessa, mutta säännöllisten kävijöiden osalta 
leikkipuistojen työntekijät tuntevat monen perheen tilanteen hyvin. Leik-
kipuistotoiminta tukee perheiden kasvatustyössä ja erilaisista hyvin-
voinnin riskitekijöistä on hyvin tietoa. Leikkipuistoissa tehdään tämän 
asiakkailta saatavan tiedon perusteella paljon palveluohjausta lapsiper-
heiden sosiaalipalveluihin. 

Tällä hetkellä varhaiskasvatusvirastossa ei systemaattisesti kerätä tie-
toa sosiaalisen raportoinnin menetelmin, vaan asiakasrajapinnasta 
saatavaa tietoa hyödynnetään erityisesti kunkin perheen palveluja ja 
toimintaa suunniteltaessa. Päätöksenteon tukena käytettävä tieto on 
enemmän tilastoista ja muista tietolähteistä saatavaa tietoa ja suoraan 
perheiltä saatava tieto hyödynnetään kunkin toimipisteen toiminnassa 
sekä alueellisesti erilaisia ratkaisuja mietittäessä.

Vuosittaisten varhaiskasvatuskeskusteluiden ja niiden pohjalta tehdyn 
lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi nelivuotiaiden laajaan ter-
veystarkastukseen liittyvässä Hyve4-mallissa kerätään tietoa lapsen 
hyvinvoinnista. Malliin kuuluu vanhempien kanssa käytävät keskustelut, 
varhaiskasvatuksen ja neuvolan välinen tiedonsiirto sekä lapsen haas-
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tattelu. Tätä tietoa hyödynnetään kunkin lapsen yksilöllistä varhaiskas-
vatusta suunniteltaessa.

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus Nuorisotoimenjohtaja 25.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Kaupunginhallitus käsitteli valtuutettu Anna Vuorjoen toivomuspontta 
18.1.2016 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Samalla 
kaupunginhallitus päätti pyytää toivomusponnesta lausunnon muun 
muassa nuorisoasiainkeskukselta.

Nuorisoasiainkeskus antaa toivomusponnesta seuraavan lausunnon. 
”Sosiaalisen raportoinnin menetelmällä tuotetaan työntekijöiden koke-
mustietoa asiakasrajapinnasta, ja sen kautta saadaan tietoa sosiaali-
seen hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä. Tieto on luon-
teeltaan laadullista kokemustietoa ja se täydentää erilaisiin rekistereihin 
ja tietojärjestelmiin kertyvään tietoon sekä kaupungin asukkaille suun-
nattuihin kyselyaineistoihin perustuvia tilasto- ja tutkimustietoja. Muihin 
käytettävissä oleviin tietoihin yhdistettynä sosiaalisen raportoinnin kaut-
ta saadun tiedon avulla voidaan kehittää sosiaalihuollon sisältöä, koh-
dentaa toimenpiteitä sekä parantaa sosiaalipalvelujen ja kunnan muun 
hyvinvointia edistävän toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sosi-
aalinen raportointi ja sen yhteydessä tuotettu tieto tukee erinomaisesti 
terveys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää tiedolla johta-
mista.”

Nuorisoasiainkeskus käyttää työnsä tueksi ja toimintojensa kehittämi-
seksi kaupungin tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhdessä 
kokoamaa Nuoret alueittain –aineistoa sekä nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston työn tueksi koottua nuorten hyvinvointikertomukseen koottua 
tilasto-, tutkimus-  ja nuorten kokemustietoa.  Nuorten kokemustiedon 
keräämiseksi on lisäksi tuotettu työkirja. Vuosittaisen nuorten hyvin-
vointikertomustiedon tulkinta nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa 
(NOP) on nuorisoasiainkeskuksessa koettu hyväksi tavaksi hahmottaa 
nuorten elämää ja hyvinvointia. Apulaiskaupunginjohtajan vetämä 
NOP-verkosto valitsee vuosittain nuorten hyvinvointitiedosta muutamia 
painopisteteemoja kuten nuorten seksuaalinen ahdistelu, jotka viedään 
konkreettisina tavoitteina muun muassa nuorisoasiainkeskuksen tulos-
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korttiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan NOP-verkostossa ja viras-
ton säännöllisessä tulosseurannassa.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin sisältyvä osallistuvan budjetoin-
nin työskentely koko kaupungin alueella nostaa esille nuorten paikalli-
sia palvelutarpeita ja -toiveita sekä yleisempiä haaveita. Nuoret valitse-
vat esille nostamistaan palvelutarpeista heille merkityksellisimmät ja 
vievät ne kaupungin viralliseen päätöksentekoon. Lisäksi nuorisoasiain-
keskus toteuttaa koko kaupungin alueella vähintään 1000 nuoren haas-
tattelun syksyllä 2016. Nuorten laaja havainnointi- ja haastattelukierros 
tehtiin keväällä 2014. Tästä NuHa-hankkeen aineistosta, 1012 nuoren 
kohtaamisesta, nostettiin keskeisiä tavoitealueita toteutettavaksi nuori-
soasiainkeskuksen toimintasuunnitelmassa.  

Nuorisoasiainkeskuksen johto käyttää edellä kuvattua sosiaalisen ra-
portoinnin kaltaista aineistoa nuorisoasiainkeskuksen toiminnan kehit-
tämiseen, johtamiseen ja viime kädessä nuorten hyvinvoinnin edistämi-
seen. Nuorisotyöyksiköissä kuvataan ja analysoidaan lisäksi vuoden 
2016 aikana paikallisen toimintaympäristön ilmiöitä ja palvelutarpeita 
oman nuorisotyöllisen toiminnan ja siihen liittyvien kumppanuuksien ke-
hittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten toiminnan 
mahdollisuuksia ja lisätä nuorisotyön vaikuttavuutta.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että monipuolista tietoa rakenteel-
listen tekijöiden vaikutuksesta kuntalaisten ja myös nuorten hyvinvoin-
tiin tuodaan systemaattisesti mukaan toiminnan suunnitteluun. Suunnit-
telun osuvuutta lisätään vielä työntekijöiden, kuntalaisten ja palvelujen 
käyttäjien kokemuksella. Työtapa edellyttää henkilökunnan ja esimies-
ten perehdyttämistä tietoperustaiseen työskentelyyn ja johtamiseen. 
Työntekijöiden hallintokuntarajat ylittävän keskustelun on nuorten hy-
vinvointikertomustyössä havaittu auttavan tilasto- ja tutkimustiedon tul-
kintaa ja kiteyttämään yhteisiä päätelmiä, joiden avulla voidaan lähes-
tyä aikaisemmin mahdollisesti piiloon jääneitä ilmiöitä. 

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen mukaan sosiaalisella raportoin-
nilla koottua tietoa on erittäin tärkeää käsitellä ja tulkita erilaisissa foo-
rumeissa, joissa ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat kokoontu-
vat. Lisäksi virastoyhteiset hyvinvointi-indikaattorit edistävät yhteisten 
tavoitteiden toteuttamista. Nuorisoasiainkeskus etenee kohti tietoperus-
taista ja tiedolla johdettua organisaatiota, jossa henkilökunnan koke-
mustietoon liittyvä sosiaalisen raportoinnin idea ja nuorten osallisuuden 
mahdollisuudet toimivat sisäänrakennettuina elementteinä.

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2016

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tietoa, joka liittyy so-
siaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä tietoa välitetään 
päätöksentekijöille ja kuntalaisille, virkamiehille ja poliitikoille ja tietoa 
hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Sosiaalisen raportoinnin tie-
don lähteenä ovat asiakastyöntekijät. He tuntevat asiakkaiden elinpiirin 
ja heidän kohtaamansa haasteet. Sosiaalisen raportoinnin tehtävänä 
on tuoda esiin tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja esimerkiksi pal-
velujen toimivuudesta, toimia heidän äänenään. Tiedon esiin tuominen 
ja ilmiöiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa keskustelun ja asioiden 
muuttamisen. 

Uuden sosiaalihuoltolain myötä sosiaali- ja terveysvirastossa halutaan, 
että sosiaalisesta raportoinnista tulee osa kaikkien asiakastyöntekijöi-
den perustyötä, ja että tiedon kerääminen ja tuottaminen on systemaat-
tista. Halutaan, että tiedon hyödyntäminen kytketään johtamisen raken-
teisiin, ja että sitä hyödynnetään myös kaupunkitasolla oman viraston 
lisäksi. Tämän varmistamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto panostaa so-
siaalisen raportoinnin kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Sosiaali- ja ter-
veysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosiaalisen rapor-
toinnin kehittämissuunnitelman ja kehittämistä ohjaamaan on elokuus-
sa 2015 nimitetty ohjausryhmä. Kehittämistyö tapahtuu 1.3.2015 – 
31.12.2016 välisenä aikana. 

Tiedon keruuta on pilotoitu syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysviraston 
perhe- ja sosiaalipalvelut -osastolla nuorten palveluissa, sosiaalisessa 
ja taloudellisessa tuessa ja lastensuojelun avohuollossa. Tietoa kerät-
tiin aktiivisessa asiakkuudessa olleiden asiakkaiden tilanteiden pohjal-
ta. Työntekijät kävivät läpi asiakkaiden tilanteet ja analysoivat sitä, mil-
laisiin sosiaalisiin ja rakenteellisiin ilmiöihin avuntarve liittyi ja kirjoittivat 
sen pohjalta yhteenvedon. Nämä kirjoitukset muodostavat pilotissa so-
siaalisen raportoinnin aineiston. Kerätyn tiedon mukaan asiakkaiden 
hyvinvointiin ja palvelujen tarpeeseen vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä 
ovat mm. Helsingin kalliit asumiskustannukset, palvelujärjestelmään liit-
tyvät ongelmat, ongelmien ylisukupolvisuus, sekä osattomuus ja yksi-
näisyys. Tiedon keruu laajenee muille osastoille vuoden 2016 aikana. 

Sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) 
mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tietoa tuo-
daan päätöksentekijöille kolmea väylää hyödyntäen. Pääasiallisena tie-
don raportointikanavana toimivat viraston sosiaalisen raportoinnin inter-
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net-sivut. Raportoinnissa laadullista aineistoa täydennetään tilasto- ja 
tutkimustiedolla, ja tietoa muokataan yhteistyössä tietokeskuksen kans-
sa. Internetissä julkaistava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettä-
vissä keväästä 2016 lähtien, ja sivuja päivitetään sitä mukaa kun tiedon 
keruu etenee. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalis-
ta raportointia osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaali-
sen raportoinnin tuottama tieto on myös osa kaupunkitasoista hyvin-
vointi- ja terveysraportointia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuut-
ta. Tietoa tuodaan valtuustolle ja kaupunginhallitukselle sekä vuosittai-
sen hyvinvointiraportin, että kaksi kertaa valtuustokaudessa julkaista-
van Tila ja kehitys -raportin muodossa. Nämä tiedot ovat myös muiden 
hallintokuntien käytettävissä. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoin-
nin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakauden 
2017 - 2020 suunnittelussa. Sosiaalisen raportoinnin tiedot tulevat mui-
den hallintokuntien käyttöön siten myös strategiatyön kautta.

Lisätiedot
Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.01.2016 § 45

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

18.01.2016 Palautettiin

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan asia valmisteluun siten, että kuva-
taan, miten sosiaalisesta raportoinnista syntyvää tietoa käsitellään eri 
hallintokunnissa ja millä tavalla se tuodaan kaupunginhallituksen ja -
valtuuston tietoon.

Kannattaja: Pilvi Torsti

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan
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Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, 
Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Os-
ku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Pil-
vi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ää-
nin 5 - 10.

11.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 § 345

HEL 2015-006477 T 00 00 03

Lausunto

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

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaalisessa ra-
portoinnissa kertynyttä tietoa tulee käsitellä ja hyödyntää säännöllisesti. 
Pääasiallisena tiedon raportointikanavana toimivat viraston sosiaalisen 
raportoinnin internet-sivut, joita päivitetään säännöllisesti. Siellä julkais-
tava tieto on päätöksentekijöiden hyödynnettävissä keväästä 2016 läh-
tien. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee sosiaalista raportointia 
osana asiakaspalautetietoa kerran vuodessa. Sosiaalisen raportoinnin 
tuottama tieto on osa kaupunkitasoista hyvinvointi- ja terveysraportoin-
tia sekä tilasto- ja tutkimustiedon kokonaisuutta. Sosiaalisen raportoin-
nin kautta työntekijöiden tieto asiakkaista saadaan hyödynnettyä entis-
tä paremmin. Tietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston palvelu-
jen uudistamisessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalityöntekijöi-
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tä ohjataan kattavasti osallistumaan sosiaaliseen raportointiin ja että ra-
portointiin varataan riittävästi työaikaa.

Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmä on 16.6.2015 hyväksynyt sosi-
aalisen raportoinnin kehittämissuunnitelman. Sosiaalinen raportointi on 
osa sosiaali- ja terveysviraston tiedolla johtamisen rakenteita ja ter-
veys- ja hyvinvointierojen vähentämiseen tähtäävää työtä. Sosiaalinen 
raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti 
osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtää-
vää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että so-
siaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä st-
rategiakauden 2017 - 2020 suunnittelussa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaalinen raportointi edistää asiakkaiden osallisuutta. Sosiaalisen ra-
portoinnin kautta voidaan saada sellaista laadullista tietoa, jota ei esi-
merkiksi kyselytutkimuksilla tavoiteta. Tieto auttaa terveys- ja hyvin-
vointierojen kaventamisessa.”

Käsittely

24.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan 
sosiaaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työai-
kaa."

Kannattaja: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 2 loppuun virke "Lautakunta pitää tär-
keänä, että sosiaalityöntekijöitä ohjataan kattavasti osallistumaan sosi-
aaliseen raportointiin ja että raportointiin varataan riittävästi työaikaa."

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 129 (151)
Kaupunginhallitus

Stj/3
21.03.2016

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

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9 
- 3 (1 tyhjä).

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Auri Lyly, suunnittelija, puhelin: 310 24638

auri.lyly(a)hel.fi
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§ 259
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 15.3.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginkaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginkaupunginjohtaja
Laura Räty

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 260
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta 15.3.2016
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta 17.3.2016
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

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 261
Koirasaarten liikennesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-011894 T 08 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnitteluviraston liiken-
nesuunnitteluosaston piirustuksen nro 6537-2 mukaisen Koirasaarten 
liikennesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6537-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösesitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu asemakaavaehdotuksen nro 
12311 yhteydessä Koirasaarten liikennesuunnitelma (piirustus nro 
6537-2). Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat jär-
jestelyt jalankululle, pyöräilylle sekä autoille. 

Koirasaarten alue liittyy Kruunuvuorenrannan katuverkkoon Haakonin-
lahdenkadun tai Laivakoirankadun kautta. Joukkoliikenneyhteydet si-
joittuvat alueen pohjoispuolelle. Koirasaarten alueella pyöräily on ajora-
dalla.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 2.12.2014 Koirasaarten alus-
tavan liikennesuunnitelman (piirustus 6256-2) asemakaavaehdotuksen 
12311 yhteydessä. 

Koirasaarten asemakaavaehdotus on lähetetty kaupunkisuunnitteluvi-
rastosta 23.10.2015 kaupunginhallitukselle. Koirasaarten liikennesuun-
nitelma (piirustus 6537-2) on kyseisen asemakaavan mukainen. Liiken-
nesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6256-
2).

Suunnitelma

Jalankulku ja pyöräily

Alueella on hyvät jalankulkuyhteydet, sillä kaduilla on jalkakäytävät mo-
lemmin puolin ja alueen läpi kulkee jatkuvia jalankulkureittejä. Mustin-
polku ja Bellanpolku alueen keskellä ovat pääosin jalankululle ja pyöräi-
lylle tarkoitettuja katuja, joilla on huolto- ja pelastusajo sallittu. Aluetta 
halkovan kanavan varrella on laiturimainen rakenne (Koiraluodonlaitu-
ri), jota jalankulkijat ja pyöräilijät saavat käyttää. Koirasaarten alue täy-
dentää Helsingin rantoja kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä. 

Vähäliikenteisillä tonttikaduilla pyöräilijät ajavat ajoradalla. 

Joukkoliikenne ja pysäkit

Alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-autoliikenteeseen. 
Lähimmät pysäkit sijaitsevat alueen pohjoispuolella. Siellä on sekä lin-
ja-auton että raitiotien päätepysäkit, joille on alueen tonteilta alle 400 
metrin matka. Linja-auto kulkee Herttoniemen metroasemalle ja raitio-
vaunu kulkenee tulevaisuudessa Kruunusiltoja pitkin kohti kantakau-
punkia. Raitiovaunuyhteys voi toteutua aikaisintaan vuonna 2023. Pien-
kalustolinjojen liikennöinti on tarvittaessa mahdollista Haakoninlahden-
kadulla sekä Laivakoirankadulla. 

Moottoriajoneuvoliikenne

Alue koostuu tonttikaduista. Aluetta kiertää Haakoninlahdenkatu sekä 
Laivakoirankatu. Näillä kaduilla on kadunvarsipysäköintiä. Mustinkuja 
johtaa alueen keskellä oleviin kortteleihin. Alueen nopeusrajoitus tullee 
olemaan 30 km/h. 

Koirasaarten asemakaava tuottaa liikennettä noin 1 000-1500 ajoneu-
voa/vrk. Liikenne suuntautunee pääosin Haakoninlahdenkatua pitkin 
kohti Koirasaarentietä.

Venesataman toiminnot tuottavat jonkin verran raskasta liikennettä alu-
eelle.
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Alue liitetään Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmään, jo-
ten jätehuoltoliikennettä on normaalia vähemmän. Kortteleiden sisälle 
ja pihoille järjestetään tarvittavat huolto- ja pelastusreitit.

Vieras- ja asiointipysäköintipaikat sijoittuvat Haakoninlahdenkadun ja 
Laivakoirankadun varsille. 

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen

Kaupunkisuunnittelutoimen ja kaupunginhallituksen työjärjestyksen mu-
kaisesti kaupunginhallitus hyväksyy liikennejärjestelyt, joiden kustan-
nukset ylittävät 5 milj. euroa ja valtuustolle esitellään päätettäväksi yli 
10 milj. euron suuruiset hankkeet ja järjestelyt.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan 
Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin osana.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus 6537-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Kaupunginkanslia
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.03.2016 § 72

HEL 2014-011894 T 08 00 00
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Hankenumero 1664_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikenne-
suunnitteluosaston piirustuksen 6537-2 mukaisen Koirasaarten liiken-
nesuunnitelman hyväksymistä.

02.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Mikko Haanperä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37301

mikko.haanpera(a)hel.fi
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§ 262
Lausunto ympäristöministeriölle yleishyödyllisyyslainsäädännön 
muuttamisesta koskien valtion tukemaa asuntotuotantoa

HEL 2016-001825 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon ympäristöministeriölle:

Ympäristöministeriössä on valmisteltu lakikokonaisuutta, jonka tarkoi-
tuksena on luopua omistajayhteisöjä koskevasta yleishyödyllisyysvaati-
muksesta uuden vuokra-asuntotuotannon osalta sekä muuttaa rajoitu-
sehtoja hankekohtaisiksi. Nämä esitykset ovat Sipilän hallitusohjelman 
mukaisia muutoksia. Näiden lakimuutosten jälkeen toimijoilla olisi mah-
dollisuus toteuttaa tavanomaisia vuokra-asuntoja niin, että toimijalle ei 
enää aseteta yleishyödyllisyysvaatimusta kuin silloin jos rakennetaan 
asuntoja erityisryhmien investointiavustuksen turvin. Tämä uudistus 
mahdollistaa nykyisten yleishyödyllisten toimijoiden toiminnan myös ny-
kyisen kaltaisena. 

Yleishyödyllisyyslainsäädäntö on otettu käyttöön 2000-luvun alussa. 
Säädösten käyttöönoton jälkeen yleishyödyllisten toimijoiden kiinnostus 
valtion tukemaan vuokratuotantoon on vähentynyt merkittävästi. Kritiik-
kiä on erityisesti esitetty omistajayhteisöjen toimintaa rajoittavia yleis-
hyödyllisyysvelvoitteita kohtaan. Säädösten muuttamisen avulla pyri-
tään turvaamaan isompi vuokra-asuntotuotanto erityisesti Helsingin 
seudulle. 
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Voimassaoleva korkotukilainsäädäntö edellyttää, että korkotukilainan 
saaja on ARA:n nimeämä yleishyödyllinen yhteisö. Jatkossa tätä ni-
meämistä ei enää edellytettäisi. Uudistuotannossa korkotukilainan saa-
ja voisi olla tavanomainen kiinteistöyhtiö, mutta ei keskinäinen kiinteis-
töyhtiö tai asunto-osakeyhtiö. Muodostettava kiinteistöyhtiö ei voisi jäl-
keen rakennuttaa uusia kohteita vaan uudet kohteet muodostavat uu-
den kiinteistöyhtiön. Vuokrien tasausta näiden yhtiöiden välillä ei sallita. 
Tämän seurauksena muodostuvat kiinteistöyhtiöt ovat melko pieniä, ta-
loudellisesti haavoittuvia sekä hallinnollisesti raskaita. Vuokrien tasaus 
on ollut isojen kiinteistöyhtiöiden mahdollisuus pitää vuokrataso koh-
tuullisena ja vuokrankorotukset maltillisina ja ennustettavina. 

Yleishyödyllisiksi nimetyillä yhtiöillä on tällä hetkellä mahdollisuus tu-
louttaa omistajilleen omistajan yhteisöön sijoittamien varojen osalta 
kohtuullisen tuoton. Kohtuullisen tuoton tasoksi on tällä hetkellä määri-
telty kahdeksan prosenttia.  Tähän lakiehdotuskokonaisuuteen sisältyy 
esitys, että kohtuullisen tuoton enimmäismäärä lasketaan neljän pro-
senttiin. Tältä osin laki tulisi voimaan vasta 1.1.2017, jolloin astuu voi-
maan myös aiemmin säädetty lakimuutos, jolla määriteltiin omakustan-
nusvuokrassa perittävän, omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan 
koron enimmäismäärän alentaminen neljään prosenttiin. Muutoin lain-
säädännön on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta 2016.

Erityisryhmien kohteiden rakentamiseksi tulee jatkossakin olla inven-
tointiavustuksen saamisen ehtona, että korkotukilainan saaja on yleis-
hyödylliseksi nimetty. Nykyään erityisryhmien asuntokohteita integroi-
daan mielellään tavanomaisen vuokratalon yhteyteen. Tämä rajaus tar-
koittaa, että yleishyödyllisyyden ulkopuolella toteuttavat asuntokohteet 
eivät voi sisältää tämän kaltaisia integroituja ratkaisuja. 

Yleishyödyllisyyslainsäädännön muutos ja myös lausunnoilla oleva ly-
hyen korkotuen malli ovat sillä tavoin kytkeytyneinä toisiinsa, että uudet 
lyhyen korkotuen asunnot oletetaan rakennettavan nimenomaan tämän 
yleishyödyllisyyslainsäädännön ulkopuolisina. 

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että valtio omilla toimillaan tukee 
asuntotuotannon korkeaa tuotantotasoa. Yleishyödylliset toimijat ovat 
tuoneet esille nykyisen pitkän korkotukimallin tuen ja rajoitusten epä-
suhdan. Kuten esityksen yleisperusteluissakin todetaan on todennä-
köistä, että pelkästään tämä muutos yleishyödyllisyyslainsäädäntöön ei 
lisää merkittävästi asuntotuotantoa Helsingissä ja Helsingin seudulla. 
Vaikka yleishyödyllisyyden osalta olisikin arvioitavissa, että toimijoiden 
kiinnostus kasvaa, on todennäköistä että samaan aikaan valmistelussa 
olevat muut lainsäädäntöhankkeet kuten tulorajojen palauttaminen ja 
määräaikaiset vuokrasopimukset vaikuttavat päinvastoin. 
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Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että näiden yksittäisten uudistusten 
lisäksi pyritään tarkoituksenmukaiseen kokonaisratkaisuun. Yleishyö-
dyllisyyslainsäädäntöön tehtävien muutosten ja lyhyen korkotuen mallin 
käyttöönoton tuloksellisuutta voidaan arvioida lähivuosina uusien näillä 
kriteereillä rakennettavien asuntojen määrällä. 

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa lakiehdotuksesta 
valtion tukeman vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyys-
lainsäädännön muuttamisesta. Lausuntoa on pyydetty 24.3.2016 men-
nessä. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Ympäristöministeriö, lausuntopyyntö 15.2.2016
2 YM:n esitys yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 263
Lausunto ympäristöministeriölle esityksestä laiksi vuokratalojen 
rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

HEL 2016-001818 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon ympäristöministeriölle:

Helsingin kaupunginhallitus on lausunut 7.9.2015 (§ 844) nyt käsittelys-
sä olevan lakiluonnoksen aiemmasta vaiheesta, jossa selvityshenkilö 
pyysi eri tahoja esittämään näkemyksensä tästä uudesta korkotukimal-
lista. Asuntorahoitusjärjestelmä on kokonaisuus, jonka osa-alueet vai-
kuttavat monin tavoin toisiinsa. Suomessa on pitkään tuettu sekä asun-
tojen rakentamista että asukkaita. Asuntojen rakentamisen konkreetti-
simmat tuet ovat viime vuosina olleet käynnistysavustukset sekä eri-
tyisryhmien investointiavustukset. Korkotukea ei näin matalan korkota-
sona aikana juuri ole kertynyt valtion maksettavaksi. Pitkän korkotuen 
omakustannusperusteinen vuokranmääritys sekä pääomien tasaus-
mahdollisuus ovat pitäneet vuokratason kohtuullisena. Merkittävää ris-
kiä vuokratason nousulle aiheuttaa kuitenkin ara-vuokrakannan taka-
painotteinen lainanlyhennyskäytäntö. Pitkän korkotuen asunnoissa en-
simmäisen 20 vuoden aikana lainasta on lyhentynyt vasta 20 prosent-
tia. Nykyinen inflaatiotaso ei myöskään ole tuonut tähän helpotusta. 
Valtakunnallisen tasauksen piirissä olevien yhtiöiden vuokrataso on 
Helsingissä ollut huomattavasti kaupungin oman ara-vuokrakannan ta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 141 (151)
Kaupunginhallitus

Kaj/3
21.03.2016

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

soa korkeampi. Aravuokra-asuntotoimijoiden väheneminen on vaikutta-
nut sekä kannan määrään että uustuotannon tasoon. Perinteisistä 
yleishyödyllisisistä asuntoyhtiöistä on tullut vapaarahoitteisia, joiden ta-
voitteena on toki edelleen tarjota asuntoja markkinoille, mutta päätök-
senteossa yhä suurempaa roolia näyttelee toiminnasta saatava tuotto. 
Suoraan kotitalouksille tuleva asumisen tuki maksetaan kolmen eri asu-
mistukijärjestelmän perusteella. 

Uuden tukimallin pääasiallinen sisältö

Keskeistä tässä uudessa tukimallissa on talojen rakentamiseksi otetta-
vien lainojen korkotuki ja valtion takaus. Asunnoissa ei tule olemaan 
omakustannusvuokraa vaan kohtuullinen vuokrataso, joka korkotukilai-
nan hyväksymispäätöksen yhteydessä vahvistettaisiin. Tätä vuokraa 
saa rajoitusaikana korottaa vain indeksiperustaisesti, joka voisi enim-
millään olla elinkustannusindeksi + 1,5 prosenttia. Rajoitusaika olisi vä-
hintään kymmenen vuotta, mutta toimijalla olisi oikeus hakea kaksi ker-
taa jakoaikaa, jolloin kokonaisrajoitusaika voi olla enintään 30 vuotta. 
Tähän asuntokantaan tulee valita asukkaiksi tulorajoihin mahtuvat koti-
taloudet. Sekä tähän uuteen lyhyeen korkotukimalliin että perinteiseen 
pitkään korkotukimalliin on valmisteltu tulorajoja. Nämä tulorajat olisivat 
samat kummassakin korkotukimallissa. Omistajayhteisön ei tarvitse olla 
yleishyödyllinen, mutta tuoton tuloutus rajoitusaikana rajoitettaisiin erilli-
sellä asetuksella. Vuokrien tasaus ei olisi mahdollinen tässä mallissa, 
eikä lakia yhteishallinnosta tarvitsisi noudattaa. 

Tämä malli olisi käytettävissä uudistuotantoon, mutta ei peruskorjaus-
toimintaan. Käyttötarkoituksenmuutoshankkeet olisivat mahdollisia.  Se 
ei olisi mahdollinen rahoitusmalli kohteisiin, joihin haettaisiin erityisryh-
mien investointiavustusta. 

Asuntotilanne Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on tällä hetkellä rakenteilla ennä-
tyksellinen määrä asuntoja. Merkittävä syy tähän on, että kaikilla kol-
mella pääkaupunkiseudun suurella kaupungilla on merkittäviä uusia 
aluerakentamiskohteita liikkeellä. Korkea tuotantotaso edellyttää moni-
puolista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa, useita samanaikaisesti ra-
kenteilla olevia alueita sekä laaja rakennuttaja- ja rakentajajoukkoa. Vii-
me vuosina on rakennettu merkittävästi aikaisempaa enemmän vuokra-
tuotantoa. Helsingissä on tällä hetkellä noin 2 000 erilaista vuokra-
asuntoa rakenteilla. Valtaosa viime vuosien vuokrataloista on rakentu-
nut Helsinkiin vapaarahoitteisina taloina. Näiden talojen lisäksi asunto-
rahastot ja muut sijoittajatahot ovat aktiivisesti ostaneet asuntoja raken-
teilla olevista asunto-osakeyhtiöistä. Koska asuntojen kysyntä on edel-
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leen koko pääkaupunkiseudulla korkealla tasolla on uusien asuntojen 
tuotantotaso pidettävä jatkossa korkeana. 

Helsingin haasteena on ollut merkittävä vuokratasojen ero vapaarahoit-
teisten ja aravuokra-asuntojen välillä. Tällä uudella mallilla rakennettu-
jen asuntojen on tarkoitus olla näiden kahden vuokratason välimaas-
tossa. Mikäli näin tapahtuisi, tuotanto aidosti helpottaisi mm. Helsinkiin 
töihin tulevien asuntotilannetta. Jatkorajoitusaikaa tultaisiin todennäköi-
semmin käyttämään maltillisemman hintatason alueilla kuin kalleimmil-
la.  Helsingissä korostuu riski vuokrien nousuun kymmenen vuoden ku-
luttua kannan muututtua vapaarahoitteiseksi. 

Tulorajat ja asukasvalinta

Ympäristöministeriössä on valmisteltu myös tulorajojen palauttamista 
ara-vuokra-asuntoihin. Lausunnot tulorajoista on pyydetty syksyllä 
2015, mutta asetusmuutosta ei ole vielä annettu. Tarkasteltaessa tuon 
lausuntokierroksen lausuntoja voidaan todeta, että vain hyvin harvat 
lausujatahot kannattivat tulorajojen palauttamista. Pääosin toimijoiden 
mukaan haitat ovat hyötyjä suuremmat. Valtiovarainministeriö on lau-
sunnossaan näkemyksenään todennut, että ainoastaan 40 prosenttia 
kotitalouksista tulisi olla oikeutettuja aravuokra-asuntoihin. Tilastojen 
perusteella on osoitettavissa, että tuolloin Helsingissä kotitalous jonka 
käytettävissä olevat tulot ovat yli 22 400 euroa vuodessa ei olisi enää 
oikeutettu ara-vuokra-asuntoon. Nettotuloina se tekee kuukautta kohti 
noin 1 865 eur/kotitalous. Mikäli tulorajat asetettaisiin näin alhaiselle ta-
solle on epätodennäköistä, että tämä korkotukimalli osoittautuisi käyttö-
kelpoiseksi tuotteeksi. Toisaalta myös pitkän korkotuen tulorajojen 
asettuessa tuolle tasolle olisi senkin kiinnostavuus toimijoiden näkökul-
masta hyvin alhainen eikä myöskään kaupungin edun mukaista. Erit-
täin pienituloisten keskittäminen talokohtaisesti olisi erittäin voimak-
kaasti osoittelevaa ja segregaatiota aiheuttavaa. Suurten kuntien asun-
topolitiikan yksi keskeisistä piirteistä on alueellisen hallinta- ja rahoitus-
muototasapainon tavoittelu ja ylläpitäminen. Tässä mallissa ei kuiten-
kaan olisi kunnan puoltomahdollisuutta, jolloin kunnalle ei jäisi mahdol-
lisuutta arvioida ko. kohteen soveltuvuutta haetulle tontille. 

Korkotukimallien vertailu

Kaupungin oman asuntotuotannon osalta ei näytä tarkoituksenmukai-
selta ottaa tätä uutta mallia käyttöön. Tavoiteltaessa kohtuullista vuok-
ratasoa, päästään parempaan lopputulokseen pitkän korkotuen mallilla. 
Tällöin omakustannusperiaatteinen vuokranmääritys sekä pääomien ta-
sausmahdollisuus asuntokannan sisällä takaavat asukkaalle kohtuulli-
sen vuokratason. 
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Valtion asumisen tukijärjestelemän kokonaisarvioinnin välttämättömyy-
destä on käyty keskustelua jo vuosien ajan. Tukijärjestelmää ollaan kui-
tenkin uudistettu pieni osa kerrallaan. Vähittäin tehtävien uudistusten 
haittana on kokonaisnäkemyksen puuttuminen. Tällöin jää tutkimatta 
myös eri muutosten vaikutukset toisiinsa sekä koko järjestelmään. 

Uuden korkotukimallin houkuttelevuuden lisäämiseksi on ehdotuksessa 
laskettu omavastuukoron taso pitkän korkotuen 3,4 prosentista 2,5 pro-
senttiin. Lainapääoman lyhentäminen tapahtuu nopeammin kuin pitkän 
korkotuen kohteissa. Näihin asuntoihin tulisi kohdekohtaiset rajoitukset, 
joiden mukaan näitä asuntoja tulee käyttää vuokrakäytössä rajoitusten 
ajan ja alkuvuokran määrityksen yhteydessä päätettäisiin myös tuleviin 
korjauksiin varautumisen taso. Omarahoitusosuuden korko saisi olla 6 
prosenttia, pitkässä korkotuessa tasoksi on asetettu 4 prosenttia ensi 
vuoden alusta lähtien. 

Korkean tuotantotason aikana merkittävin mahdollinen haitta tällaisen 
uuden mallin markkinoille tulosta on rakentajien aleneva kiinnostus 
asuntotuotantotoimiston kilpailuttamiin arakohteiden urakoihin. Tällöin  
mikäli urakkatarjousten määrä heikkenee, vaikeutuu kaupungin oman 
säännellyn vuokra- ja asumisoikeustuotannon toteuttamismahdollisuu-
det.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan on ristiriitaista, että tämän 
lyhyen korkotuen malli tarjoaa paremmat lainaehdot kuin perinteisessä 
pitkässä korkotuessa. Lyhyen korkotuen osalta mallissa on alhaisempi 
omavastuukorko, 2,4 %, kun pitkässä on tällä hetkellä 3,4 %. Sijoitetul-
la pääomalle saa lyhyessä mallissa ottaa 6 % tuoton, kun taas pitkässä 
rajana on 4 % ensi vuoden alusta alkaen. Pitkässä korkotuessa rajoitu-
saika on 40 vuotta, lyhyessä 23 vuotta. Uusi lyhyen korkotuen malli on 
toteuttajalle taloudellisesti kannattavampi kuin pitkän korkotuen malli. 
Eikä ole tiedossa että pitkän korkotuen ehtoja oltaisiin parantamassa. 

Helsingin seudun kunnat käyvät tällä hetkellä neuvotteluita MAL-sopi-
muksesta valtion kanssa. Sopimuksessa tullaan käsittelemään myös 
tämän mallin osalta lasketaanko se valtion tukeman tuotantona sa-
maan kategoriaan kuin pitkän korkotuen hankkeet. Takauslainamalli on 
Helsingissä AM-ohjelman mukaan laskettu ns. välimuodon hankkeiksi. 
Koska rajoituksiltaan ja vuokratasoltaan tämä lyhyen korkotuen malli on 
lähellä takauslainamalli on tarkoituksenmukaista asuntopoliittisesti sekä 
tonttipolitiikan osalta pitää nämä kaksi mallia erillään. Helsingissä tarvi-
taan monenhintaisia vuokra-asuntoja ja on hyvä, että rahoitusmarkki-
noille tulee uusia tuotteita, joilla asuntokantaa voidaan kasvattaa. Näi-
den mallien pitäisi kuitenkin ensi sijaisesti kasvattaa kokonaistuotannon 
määrää eikä vaikuttaa nykyisten tukimuotojen käytön vähenemiseen. 
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Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa lakimuutoksesta, 
joka koskee vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaista korkotukea. 
Lausuntoa on pyydetty 24.3.2016 mennessä. Lausuntoa on valmisteltu 
yhteistyössä kaupungin hallintokuntien sekä Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n kanssa. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 YM:n lausuntopyyntö 15.2.2016
2 YM:n esitys laista vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta kor-

kotuesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 264
Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poik-
keamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29)

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 22. 
kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 707  tontin nro 29 omistajan Kiin-
teistö Oy Mäkelänkatu 58-60:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen 
sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Mäkelänkatu 58-60
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vallilan (22. kaupunginosa) tontin 707/29 ja sillä sijaitsevan rakennuk-
sen omistaja Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 on hakenut poikkeamis-
lupaa asemakaavan määräyksistä voidakseen muuttaa rakennuksensa 
kerrosten 3.-5. käyttötarkoituksen pysyvästi teollisuus- ja varastokäy-
töstä asuinkäyttöön. Toiseen kerrokseen on tarkoitus sijoittaa asumista 
palvelevia tiloja. Ensimmäisessä kerroksessa on tarkoitus säilyttää ny-
kyiset liiketilat sekä jätehuone ja varastotilat.
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Tontilla sijaitseva rakennus on valmistunut tuotantorakennukseksi 
vuonna 1972. Nykyisin rakennuksen pohjakerroksessa on mm. päivit-
täistavaramyymälä, jätehuone ja varastotilaa. Kerrokset 2.-5. ovat pien-
teollisuus- ja toimistotilaa. Kellarikerroksessa on varastotiloja. Raken-
nuksen kerrosala on 11 750 k-m². Tontille saneerattavat asunnot on 
tarkoitus osoittaa nuorisoasunnoiksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa val-
tion korkotuella.

Kaupunkisuunnitteluviraston poikkeamishankkeesta antama puoltava 
lausunto on liitteenä 2.

Koska poikkeamishakemuksen mukainen hanke lisää tontin käyttömah-
dollisuuksia ja siitä näin aiheutuu omistajalle merkittävää hyötyä, tämän 
kanssa on neuvoteltu liitteenä 1 oleva sopimus maankäyttö- ja raken-
nuslain 12a-luvun periaatteita noudattaen. Sopimuksen mukaan tonti-
nomistaja maksaa kaupungille 133 000 euroa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin.

Esittelijä toteaa, että sopimus on neuvoteltu noudattaen kaupunginhalli-
tuksen maankäyttösopimuksia koskevaa päätöstä ja sovellettua käy-
täntöä. Päätösehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus Mäkelänkatu 58-60
2 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2016 § 237

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.03.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 87

HEL 2016-001813 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan tekemään 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 707  tontin 
nro 29 omistajan Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60:n kanssa liitteen 2 
mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja li-
säyksiä.

(MA122-6)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
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§ 265
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
10 ja 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kiinteistölautakunta 10.3.2016
rakennuslautakunta 15.3.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 15., 17. ja 18.3.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(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
Pekka Sauri

Lisätiedot
Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(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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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ja 265 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 246, 247 ja 264 §: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 tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

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 täyt-
tää 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.
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Kaupunginhallitus

Osku Pajamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirka Vainikka Lasse Männistö

Nina Huru

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.03.2016.


