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Kokousaika 14.11.2016 16:00 - 17:02

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen isuntosali

Läsnä

Jäsenet

Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pajamäki, Osku kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Kolbe, Laura
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vainikka, Mirka
Månsson, Björn varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Tuominen, Hannu varajäsen

Muut

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

johtaja
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö

poistui 16:57, poissa: 1031 - 1033 
§:t

Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
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Teppo, Tiina johtava asiantuntija
poistui 16:52, poissa: 1019 - 1033 
§:t

Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thoden, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Linden, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
977 - 1033 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
977 - 985, 1008 - 1014 ja 1016 - 
1026 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
986 - 991, 1015, 1027 ja 1029 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
992 - 996, 1028 ja 1030 §:t

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
997 - 1004, 1031 ja 1032 §:t

Pia Panhelainen va. apulaiskaupunginjohtaja
1005-1007 ja 1033 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
977 - 1033 §:t
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§ Asia

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

978 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

979 Kj/1 V 30.11.2016, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumi-
sen kustannusten nousun pysäyttämisestä

980 Kj/2 V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymi-
sestä Mayors for Peace -verkostoon

981 Kj/3 V 30.11.2016, Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettami-
sesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille

982 Kj/4 V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloai-
kojen pidentämisestä

983 Kj/5 V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden hel-
sinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

984 Kj/6 V 30.11.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaa-
miseen puuttumisesta

985 Kj/7 V 30.11.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukasti-
lojen puuttumisesta

986 Ryj/1 V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkami-
sesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

987 Ryj/2 V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomi-
sesta Helsinkiin

988 Ryj/3 V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja 
sen taimenkannan elvyttämisestä

989 Ryj/4 V 30.11.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden 
ylijäämämassoista

990 Ryj/5 V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan 
alueen katuturvallisuuden parantamisesta

991 Ryj/6 V 30.11.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin 
vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi

992 Sj/1 V 30.11.2016, Valtuutettu Ilkka Taipaleen valtuustoaloite työllisyyden 
tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti
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993 Sj/2 V 30.11.2016, Valtuutettu Jape Lovénin aloite  Vuosaarenlahden ve-
nesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden

994 Sj/3 V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luo-
kan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista

995 Sj/4 V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassi 
koulutuksista ja tenttitilaisuuksista

996 Sj/5 V 30.11.2016, Valtuutettu Dan Koivulaakson valtuustoaloite kuntoutta-
van vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta

997 Kaj/1 V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasi-
lan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

998 Kaj/2 V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden 
kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa

999 Kaj/3 V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heik-
kaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi

1000 Kaj/4 V 30.11.2016, Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupun-
kipuiston perustamisesta Helsinkiin

1001 Kaj/5 V 30.11.2016, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunneliva-
rauksesta luopumisesta

1002 Kaj/6 V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän 
perustamisesta

1003 Kaj/7 V 30.11.2016, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovu-
tettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta

1004 Kaj/8 V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttä-
alueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi

1005 Stj/1 V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten nou-
dattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa

1006 Stj/2 V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sai-
raanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa 
työryhmässä

1007 Stj/3 V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen 
vakanssin perustamisesta

1008 Kj/8 V 30.11.2016, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen 
valinta
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1008 Kj/8 F 30.11.2016, Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion

1009 Kj/9 V 30.11.2016, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

1010 Kj/10 V 30.11.2016, Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrärahan 
ylittäminen

1011 Kj/11 V 30.11.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

1012 Kj/12 V 30.11.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

1013 Kj/13 V 30.11.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottami-
nen

1014 Kj/14 V 30.11.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

1015 Ryj/7 V 30.11.2016, Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovau-
nujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

1016 Kj/3 Kaupunginhallituksen kokouksen siirtäminen

1017 Kj/4 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia eh-
käistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä 
Raide-Jokeria

1018 Kj/5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien valmiuksia Rai-
de-Jokerin rahoituksen aikaistamiseksi

1019 Kj/6 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi koskien tavoitteiden selvittä-
mistä mm. hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle seuraavan valtuus-
tostrategian valmistelua varten

1020 Kj/7 Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi koskien kampanjan 
käynnistämistä edistämään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa sääs-
tää sähköä ja lämpöä

1021 Kj/8 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien Hanasaaren 
jatkamista ja leventämistä maatäytöillä mm. tonttimaan lisäämiseksi 
sekä Sompasaaresta kantakaupunkiin johtavan sillan korvaaminen 
kahdella sillalla

1022 Kj/9 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien energiatehokkuutta 
palvelevien älykkäiden sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkojen edistämistä

1023 Kj/10 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi koskien aurinkopaneelien 
asentamista Helsingin rakennusten katoille yhteistyössä Helenin kans-
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sa

1024 Kj/11 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueen 
toteuttamiseen

1025 Kj/12 Vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen

1026 Kj/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1027 Kj/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1028 Kj/15 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1029 Ryj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1030 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1031 Kaj/1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Rantakiventien liikenne-
turvallisuuden parantamisesta

1032 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

1033 Stj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 977
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 Veronika 
Honkasalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männis-
tön ja Osku Pajamäen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Vesikansan sijasta Veronika Hon-
kasalon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männis-
tön ja Osku Pajamäen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 978
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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§ 979
V 30.11.2016, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asu-
misen kustannusten nousun pysäyttämisestä

HEL 2016-007251 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 
ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Hel-
sinki selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön vuokrajarrun hillitsemään 
asumismenojen kasvua ylisuuriksi. Tällaisia malleja on viime vuosina 
otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa ja Irlannissa. Vuokrajarru voisi 
esimerkiksi rajoittaa vuokrankorotuksia joka toiseen vuoteen tai rajata 
maksimikorotuksen tiettyyn indeksiin sidottuun prosenttilukuun. Aloit-
teen mukaan vuokrien rajaaminen vähentää pitkällä tähtäyksellä asun-
nottomuusriskiä ja toimii Helsingin talouskasvua kiihdyttävästi, sillä mo-
nilla aloilla Helsingissä on jo työvoiman saatavuusongelmia korkeiden 
asumiskustannusten takia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 4 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/1
14.11.2016

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

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:ssä tarkoitettu valtuustoryh-
mä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka otsikoi-
daan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuus-
toryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi teh-
dä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaupunginhallituksen 
on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä 
määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut 
vähintään 15 valtuutettua. Muuten ryhmäaloitteeseen sovelletaan, mitä 
22 §:ssä on määrätty valtuutetun aloitteesta. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin noin 350 000 asunnon kannas-
ta noin 50 prosenttia on vuokra-asuntoja. Tästä vajaa puolet on ARA-
rahoitteista ja vuokriltaan säänneltyä (omakustanteista) asuntokantaa 
ja hieman yli puolet vapaarahoitteista ja sääntelemätöntä vuokra-asun-
tokantaa. ARA-rahoitteista kantaa omistaa Helsingin kaupungin lisäksi 
yleishyödylliset vuokranantajat kuten Y-säätiö, Setlementtiasunnot ja 
HOAS, vapaarahoitteista kantaa puolestaan asuntosijoittamiseen eri-
koistuneet toimijat kuten SATO, VVO ja erilaiset eläkeyhtiöt ja rahastot. 
Viime aikoina asuntomarkkinoilla ovat lisääntyneet etenkin rahastot, joi-
den hallussa on arviolta muutama tuhat vuokra-asuntokäytössä olevaa 
asuntoa Helsingissä. Lisäksi omistusasuntokannassa on yksityisten 
asunnonomistajien asuntoja, jotka ovat vuokra-asuntokäytössä, ja joi-
den vuokrat määräytyvät markkinaehtoisesti. 

Edelliseen viitaten vasemmistoliiton ryhmäaloite koskee arviolta noin 
95 000 asuntoa, mikä on noin 27 prosenttia Helsingin asuntokannasta. 
Vastaavasti säänneltyä vuokra-asuntokantaa on jo nyt noin 80 000 
asunnon verran, mikä on noin 23 prosenttia asuntokannasta. Pitkällä 
aikavälillä vuokra-asuntokannassa tapahtuu muutoksia, sillä sääntelys-
tä vapautuu asuntokantaa, ja sääntelemättömästä vuokra-asuntokäy-
töstä saattaa poistua asuntokantaa omistusasumisen suuntaan. Toi-
saalta asuntoja rakennetaan koko ajan lisää ja uudistuotanto vaikuttaa 
asuntokantaan pitkällä aikavälillä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että asumis-
kustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja no-
peammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. ARA:n asuntomarkkinakat-
sauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pääkaupunkiseudun vuokrat 
nousivat 4 prosenttia ja keskimäärin vapaarahoitteinen vuokra-asunto 
pääkaupunkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. Kalleimmissa uusien 
yksiöiden vuokrasopimuksissa Helsingin alueella keskivuokra oli lähes 
25 euroa neliöltä. Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 
2015 keskimäärin 12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 prosenttia edellis-
vuotta enemmän. Helsingissä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hin-
taero ARA-vuokriin ylitti ensimmäistä kertaa 50 prosenttia. Muissa suu-
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rissa kaupungeissa erot olivat maltillisempia ollen noin 10–20 prosent-
tia.

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin vaiheittain vuosina 1992 ja 1995. 
Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn huoneenvuokralain 
(653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi antaa 
yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista eri 
paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavista 
perusteista. Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli ainakin 
kerran kalenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen 
vuokrien korottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten 
enimmäismääristä ja ajankohdasta.

ARA-rahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. ARA-vuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. ARA-vuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita. 

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokran 
määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa. Huoneenvuok-
ralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen perusteella vain, 
mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi edellytetään, että 
sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen peruste ja korottamisen 
voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavanlaiseen sidonnaisuu-
teen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää alle kolmen vuoden 
määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään kiinteitä prosentti- tai 
euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle kolmen vuoden mää-
räaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimassa oleviin sekä vä-
hintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin korotusehto voi-
daan sisällyttää. Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun 
vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan 
mukaan korotukset eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin 
kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja 
huoneiston vuokra- arvoa kohottavia korjauksia. Edellä mainittu huo-
neenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaatimus koskee myös 
ARA-vuokra-asuntoja ARA-vuokran määrityksen aikana. 

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
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tuksiin asuntomarkkina-alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa 
puolestaan tuli joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jar-
rutetaan vuokratasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että selvitettä-
väksi esitetty vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason nousua, 
mutta se ei ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokrasääntelyllä 
olisi toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia asunto-
markkinoiden toimintaan. Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tuleekin 
harkita tarkoin ja järjestelmää tulisi kehittää yhdessä muiden, esimer-
kiksi verotuksellisten keinojen kanssa. Mikäli esitetty vuokrasääntely 
otettaisiin käyttöön, se voisi pitkään jatkuessaan vähentää rakentajien 
ja sijoittajien halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen ja hidas-
taa siten uusien asuntojen tuotantoa. Vuokra-asuntojen omistajat voisi-
vat myös pyrkiä siirtämään asumiskäytössä olevia vuokrakohteita kau-
palliseen käyttöön tai myymään nämä, jolloin vuokra-asuntojen tarjonta 
pienenisi. Vuokratason pysyessä matalana myös vuokranantajien ha-
lukkuus vuokra-asuntojen kunnossapitoon saattaa vähentyä. Edelleen 
vuokransääntelyllä voisi olla vuokra-asuntomarkkinoita vääristävä vai-
kutus, joka voisi luoda esim. ns. pimeitä markkinoita tai nostaa vuokria 
alueilla, joilla sääntelyä ei mahdollisesti olisi. Vuokralaiselle voisi aiheu-
tua haittaa sääntelyn aiheuttamasta kulutusrakenteen vinoumasta. 
Vuokrasääntelyn myötä vuokra-asuntojen kysyntä kasvaisi entisestään 
ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenisi. Liikakysynnän vallitessa vuokra-
laisen olisi mahdollisesti tyydyttävä asuntoon, jonka hän onnistuu saa-
maan, esimerkiksi tuloihin ja perhekokoon nähden liian pieneen tai suu-
reen asuntoon. Lisäksi entistä suurempi määrä kotitalouksia voisi liika-
kysynnän vuoksi jäädä kokonaan vuokra-asuntomarkkinoiden ulkopuo-
lelle.

Myös taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus on pääasiassa yksimielinen 
siitä, että vuokrien sääntely on tehoton tapa puuttua vuokramarkkinoi-
den ongelmiin. Yleensä vuokrasääntelyllä tähdätään vuokrien nousu-
paineiden hillitsemiseen ja alempaan vuokratasoon ja vuokrien nousu 
saattaakin hidastua sääntelyn vaikutuksesta lyhyellä aikavälillä. Vuok-
rasääntely vaikuttaa itse vuokratason lisäksi myös vahvasti vuokranan-
tajien kannustimiin pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin vaikutusten takia 
vuokrasääntely voikin aiheuttaa useita ongelmia vuokramarkkinoille ja 
vuokralaisille, vaikka kyseisellä instrumentilla pyritään parantamaan 
vuokralaisten asemaa. 

Kokemukset Suomen puretusta vapaarahoitteisten asuntojen vuokra-
sääntelystä ja aloitteessa viitatut Saksan ja Irlannin mallit eivät nekään 
kannusta vuokrajarrun käyttöönottoon. Suomessa sääntelyn purkami-
sen jälkeen vuokrat nousivat voimakkaasti. Vuokrien nousu sääntelyn 
päätyttyä ei kuitenkaan riitä todistamaan, että sääntely olisi ollut teho-
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kasta. Suomessakin on näyttöä siitä, että vuokrasääntelyllä oli toden-
näköisesti negatiivinen vaikutus vuokra-asuntojen tarjontaan. Yksityis-
ten vuokra-asuntojen määrä väheni lähes 50 prosentilla vuosien 1970 
ja 1990 välillä kun vuokrasääntely oli voimassa. Vastaavasti vuokra-
asuntojen määrät kasvoivat huomattavasti sääntelyn päätyttyä ja ovat 
pysyneet kasvu-uralla tämän jälkeenkin. Näin ollen onkin todennäköis-
tä, että suuri osa vuokrien noususta johtuikin sääntelyn aiheuttamasta 
kroonisesta tarjontapulasta ja vain osittain itse sääntelyn purkautumi-
sesta. 

Saksassa ja Irlannissa vuokrajarrut ovat olleet voimassa vasta vähän 
aikaa, eikä sääntelyn aiheuttamia pitkän aikavälin vaikutuksia voi vielä 
arvioida. Toisaalta arviot vuokrajarrun lyhyen aikavälin hyödyistä eli 
hintojen nousua hidastavasta vaikutuksesta eivät nekään ole itsestään 
selviä. Vuonna 2016 valmistuneen tutkimuksen mukaan Saksassa hei-
näkuussa 2015 käyttöönotetulla vuokrajarrulla ei ole ollut vaikutusta 
nousevaan vuokratrendiin vaan kyseinen sääntely on jopa kiihdyttänyt 
vuokrien nousua joillakin alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että saatujen lausuntojen perusteella on pe-
rusteltua, että vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehityk-
seen pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan kysyntään nähden riittävällä 
vuokra-asuntotuotannolla ja tätä kautta riittävällä asuntotarjonnalla. 
Helsingissä viime vuosina toteutetuista sääntelemättömistä asunnoista 
iso osa on ollut juuri vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahoit-
teisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta kiinnostuneiden toimijoiden 
määrä ja toimijoiden investointihalukkuus ovat korkealla tasolla, joten 
edellytykset korkeille tuotantomäärille ovat olemassa. Riittävän vuokra-
asuntuotannon edellytyksiä ovat lisäksi riittävä ja vahvasti kerrostalo-
painotteinen kaavoitus, kohtuulliset tontinluovutusehdot sekä tonttien 
saattaminen rakentamiskelpoiseksi asuntohankkeiden edellyttämässä 
aikataulussa. 

Vielä kaupunginhallitus toteaa kiinteistölautakunnan lausuntoon viita-
ten, että mahdollinen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintasäänte-
lymalli on Helsingissä toteutettavien uudiskohteiden osalta ainakin teo-
riassa mahdollista toteuttaa Hitas-sääntelyn tavoin kaupungin luovutta-
milla tonteilla tontinluovutusehdoin. Tällaisen uuden rahoitus- ja hallin-
tamuodon luominen nykyisten toimintamallien rinnalle yksin Helsinkiin 
ei kuitenkaan liene perusteltua, koska se kohdistuisi vain uudiskohtei-
siin, jolloin asuntomäärät olisivat pitkään hyvin vähäisiä. Järjestelmän 
toteuttaminen edellyttäisi lisäksi oman valvontaorganisaation luomista 
ja lisäisi näin hallinnon kustannuksia ja byrokratiaa. Mikäli valtion tuke-
man vuokra-asuntotuotannon edellytykset esim. valtion toimesta kui-
tenkin heikkenevät olennaisesta, voitaisiin tällaisen oman mallin luo-
mista kuitenkin tutkia.
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Kaupunginhallitus viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että tarkoituksen-
mukaisinta olisi pyrkiä vaikuttamaan asumisen kustannusten nousuun 
ensisijaisesti asuntotuotannon keinoin. Asuntomarkkinoiden rakennetta 
ja toimivuutta sekä vuokra-asuntojen hintakehitystä voidaan seurata 
vuosittain maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (AM-ohjelman) 
seurantaraportin yhteydessä. Mikäli kehitys vaikuttaa huolestuttavalta, 
voidaan ryhtyä selvittämään myös muiden asumisen kustannusten 
nousua hillitsevin keinojen käyttöönottoa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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2 Tietokeskuksen lausunto vuokrasääntelyn vaikutukset 251016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Asuntolautakunta 27.10.2016 § 86
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Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. 

ARA:n asuntomarkkinakatsauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pää-
kaupunkiseudun vuokrat nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoittei-
nen vuokra-asunto pääkaupunkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. 
Kalleimmissa uusien yksiöiden vuokrasopimuksissa Helsingin alueella 
keskivuokra oli lähes 25 euroa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
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vapaarahoitteisten hintaero ARA-vuokriin ylitti ensimmäistä kertaa 50 
%, Espoossa eroa oli 25 %. Muissa suurissa kaupungeissa (yli 100 000 
asukasta) vapaarahoitteiset olivat 10–20 % kalliimpia kuin ARA-vuok-
rat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kalleinta oli Tampereella, jossa 
ARA-vuokrat oli 11,9 euroa neliöltä ja vapaarahoitteiset 13,6 euroa ne-
liöltä.

Vuokrasääntely Suomessa

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995.

Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn Huoneenvuokralain 
(653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi antaa 
yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista eri 
paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavista 
perusteista.

Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli ainakin kerran ka-
lenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen vuokrien ko-
rottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten enimmäismää-
ristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita.

Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin asuntomarkkina-alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa 
puolestaan tuli joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jar-
rutetaan vuokratasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. 

Vuokran määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuo-
neistojen vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.
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Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään 
kiinteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, 
joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuok-
ra-arvoa kohottavia korjauksia.

Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.

Vuokranantaja tai vuokralainen voi saattaa vuokran tai sen määräyty-
mistä koskevan ehdon kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi.  
Vuokran korotusta koskevia kanteita nostetaan kuitenkin vähän, sillä 
kynnys kanteen nostamiseen on suuri. Koska hävinnyt osapuoli mak-
saa myös voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, ei riskiä häviämi-
sestä useinkaan haluta ottaa. Kannemahdollisuus ei siten ole tarpeeksi 
tehokas keino pitämään yllä kohtuullista vuokratasoa.

Vuokrasääntelyn vaikutuksista

Onnistuneen vuokrasääntelyn avulla vuokrien jatkuvaa kasvua pysty-
tään hillitsemään. 

Pitkään jatkuessaan vuokrasääntely vähentää rakentajien ja sijoittajien 
halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen ja hidastaa siten uu-
sien asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä matalana myös vuok-
ranantajien halukkuus vuokra-asuntojen kunnossapitoon vähenee, mi-
kä puolestaan johtaa tarjolla olevan vuokra-asuntokannan kunnon heik-
kenemiseen, kun omistajilla ei ole riittävää taloudellista kannustinta pi-
tää huolta vuokra-asunnoistaan.

Alueilla ja asunnoissa, joilla vuokrasääntely ei ole käytössä vuokrat 
saattavat jopa nousta. Lisäksi keinotekoisen alhaiset vuokrat voivat, 
vaikuttaessaan vääristävästi kysyntään ja tarjontaan, pahimmassa ta-
pauksessa synnyttää ns. pimeät asuntomarkkinat, joilla ihmiset maksa-
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vat sääntelystä huolimatta asumisestaan laillisia vuokria kovempia hin-
toja.

Vuokralaiselle saattaa aiheutua haittaa sääntelyn aiheuttamasta kulu-
tusrakenteen vinoumasta. Vuokrasääntelyn myötä vuokra-asuntojen 
kysyntä kasvaa entisestään ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenee. Lii-
kakysynnän vallitessa vuokralaisen on usein tyydyttävä asuntoon, jon-
ka hän onnistuu saamaan, esimerkiksi tuloihin ja perhekokoon nähden 
liian pieneen tai suureen asuntoon. Lisäksi entistä suurempi määrä ko-
titalouksia tulee liikakysynnän vuoksi jäämään kokonaan vuokramarkki-
noiden ulkopuolelle. 

Yhteenveto

Vuokrat ovat kasvaneet viime vuosina 3–4 prosentin vuosivauhtia, mikä 
on huomattavasti inflaatiota ja palkkakehitystä enemmän. Vuokrankoro-
tuksia tulisikin pystyä hillitsemään ainakin korkeimpien vuokrien kasvu-
keskuksissa.

Pidemmällä aikavälillä asuntojen reaalisen hinta- ja vuokratason mää-
rää tarjonta. Mikäli uusia asuntoja saadaan markkinoille aiempaa edulli-
semmin, koko asuntokannan, myös vanhojen asuntojen, reaalinen hin-
ta- ja vuokrataso alentuu. Paras tapa vaikuttaa asumisen hintaan ja 
vuokratasoon onkin riittävän asuntotuotannon varmistaminen. Lisää-
mällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa siellä, missä asun-
noille on eniten kysyntää, saadaan myös vuokrien nousuvauhtia hillit-
tyä. 

Vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason nousua, mutta se ei 
ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokrasääntelyllä olisi toteu-
tuessaan merkittäviä vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan. 
Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tuleekin harkita tarkoin ja järjestel-
mää tulisi kehittää yhdessä muiden, esimerkiksi verotuksellisten keino-
jen kanssa.

29.09.2016 Pöydälle
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HEL 2016-007251 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle vasemmistoliiton val-
tuustoryhmän aloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä

Asumiskustannukset ovat nousseet viime vuosina kotitalouksien tuloja 
nopeammin varsinkin pääkaupunkiseudulla. ARA:n asuntomarkkinakat-
sauksen 1/2016 mukaan vuonna 2015 pääkaupunkiseudun vuokrat 
nousivat 4 % ja keskimäärin vapaarahoitteinen vuokra-asunto pääkau-
punkiseudulla maksoi 17,5 euroa neliöltä. Kalleimmissa uusien yksiöi-
den vuokrasopimuksissa Helsingin alueella keskivuokra oli lähes 25 eu-
roa neliöltä.

Pääkaupunkiseudulla ARA-vuokrat olivat vuonna 2015 keskimäärin 
12,0 euroa neliöltä, mikä on 2,9 % edellisvuotta enemmän. Helsingissä 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaero ARA-vuokriin ylitti ensim-
mäistä kertaa 50 %. Muissa suurissa kaupungeissa erot ovat maltilli-
sempia ollen tasolla noin 10 - 25 %. 

Asuntojen vuokransääntely Suomessa

Suomessa vuokrat ovat ajoittain olleet säänneltyjä. Vapaarahoitteisten 
asuntojen vuokrasääntely purettiin kokonaan vaiheittain vuosina 1992 
ja 1995. Säännöstely perustui vuonna 1987 säädetyn huoneenvuokra-
lain (653/1987) 26 pykälään, jonka mukaan Valtioneuvosto saattoi an-
taa yleisohjeen kohtuullisina pidettävistä asuinhuoneistojen vuokrista 
eri paikkakunnilla ja huoneiston vuokra-arvoa korottavista tai alentavis-
ta perusteista. Tämän tasoyleisohjeen lisäksi Valtioneuvoston tuli aina-
kin kerran kalenterivuodessa arvioida, oliko aihetta asuinhuoneistojen 
vuokrien korottamiseen, sekä antaa ns. korotusyleisohje korotusten 
enimmäismääristä ja ajankohdasta.

Aravarahoitteiset vuokra-asunnot ovat edelleen vuokrasääntelyn piiris-
sä. Aravavuokra-asunnoissa noudatetaan omakustannusperiaatteelle 
rakentuvaa enimmäisvuokranormiin perustuvaa sääntelyä, jonka mu-
kaan vuokrien tulee määräytyä asunnoista ja asumisesta aiheutuvien 
kustannusten mukaan. Aravavuokranmääritys on velvoittava määrä-
ajan, minkä jälkeen myös nämä sopimussuhteet ovat sääntelystä va-
paita.

Huoneenvuokralain säännökset vuokran määräytymisestä

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa vuokra määräytyy sen mukaan, 
mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokran 
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määräytymisen perusteista on säädetty sekä laissa asuinhuoneistojen 
vuokrauksesta että Hyvän Vuokratavan ohjeistuksessa.

Huoneenvuokralain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen pe-
rusteella vain, mikäli tästä on maininta vuokrasopimuksessa. Lisäksi 
edellytetään, että sopimukseen on kirjattu vuokran korottamisen perus-
te ja korottamisen voimaantulopäivä. Indeksiin tai muuhun vastaavan-
laiseen sidonnaisuuteen perustuvaa korotusehtoa ei voida sisällyttää 
alle kolmen vuoden määräaikaiseen vuokrasopimukseen. Myöskään 
kiinteitä prosentti- tai euromääräisiä korotusperusteita ei suositella alle 
kolmen vuoden määräaikaisiin vuokrasopimuksiin. Toistaiseksi voimas-
sa oleviin sekä vähintään kolmen vuoden määräaikaisiin sopimuksiin 
korotusehto voidaan sisällyttää.

Vuokrankorotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee 
vastata huoneiston vuokra-arvoa. Hyvän vuokratavan mukaan korotuk-
set eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, 
joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuok-
ra-arvoa kohottavia korjauksia.

Edellä mainittu huoneenvuokralain mukainen kohtuullisen vuokran vaa-
timus koskee myös aravavuokra-asuntoja aravavuokran määrityksen 
aikana.

Saksan ja Irlannin malli

Aloitteessa viitataan Saksassa ja Irlannissa lähiaikoina toteutettuun 
vuokrasääntelyyn. Saksassa tuli kesäkuussa 2015 voimaan laki, jonka 
perusteella voidaan määrätä kymmenen prosentin katto vuokrien koro-
tuksiin -alueilla, joilla kysyntä on voimakasta. Irlannissa puolestaan tuli 
joulukuussa 2015 voimaan lakimuutos, jonka avulla jarrutetaan vuokra-
tasoa sallimalla korotukset vain joka toinen vuosi.

Kiinteistölautakunnan kannanotto

Selvitettäväksi esitetty vuokrasääntely on yksi keino hillitä vuokratason 
nousua, mutta se ei ole ainoa vuokratasoon vaikuttava tekijä. Vuokra-
sääntelyllä olisi toteutuessaan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia 
asuntomarkkinoiden toimintaan. Sääntelyn käyttöönottoa ja sisältöä tu-
leekin harkita tarkoin ja järjestelmää tulisi kehittää yhdessä muiden, 
esimerkiksi verotuksellisten keinojen kanssa. Mikäli esitetty vuokran-
sääntely otettaisiin käyttöön, se voisi pitkään jatkuessaan vähentää ra-
kentajien ja sijoittajien halukkuutta investoida asuntojen rakentamiseen 
ja hidastaa siten uusien asuntojen tuotantoa. Vuokratason pysyessä 
matalana myös vuokranantajien halukkuus vuokra-asuntojen kunnos-
sapitoon saattaa vähentyä. Edelleen vuokransääntelyllä voisi olla vuok-
ra-asuntomarkkinoita vääristävä vaikutus, joka voisi luoda esim. ns. pi-
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meitä markkinoita tai nostaa vuokria alueilla, joilla sääntelyä ei mahdol-
lisesti olisi.

Kiinteistölautakunta pitääkin perusteltuna, että vapaarahoitteisten vuok-
ra-asuntojen vuokrien kehitykseen pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan 
kysyntään nähden riittävällä vuokra-asuntotuotannolla ja tätä kautta riit-
tävällä asuntotarjonnalla. Helsingissä viime vuosina toteutetuista sään-
telemättömistä asunnoista iso osa onkin ollut juuri vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja. 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen toteuttamisesta kiinnostuneiden 
toimijoiden määrä ja toimijoiden investointihalukkuus ovat nykyisellään 
korkealla tasolla, joten edellytykset korkeille tuotantomäärille ovat ole-
massa. Riittävän vuokra-asuntuotannon edellytyksiä ovat kuitenkin 
mainitun lisäksi riittävä ja vahvasti kerrostalopainotteinen kaavoitus, 
kohtuulliset tontinluovutusehdot sekä tonttien saattaminen rakentamis-
kelpoiseksi asuntohankkeiden edellyttämässä aikataulussa. 

Kiinteistölautakunta toteaa lopuksi, että mahdollinen vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen hintasääntelymalli on Helsingissä toteutettavien uu-
diskohteiden osalta ainakin teoriassa mahdollista toteuttaa Hitas-sään-
telyn tavoin kaupungin luovuttamilla tonteilla tontinluovutusehdoin. Täl-
laisen uuden rahoitus- ja hallintamuodon luominen nykyisten toiminta-
mallien rinnalle yksin Helsinkiin ei kuitenkaan liene perusteltua, koska 
se kohdistuisi vain uudiskohteisiin, jolloin asuntomäärät olisivat pitkään 
hyvin vähäisiä. Järjestelmän toteuttaminen edellyttäisi lisäksi oman val-
vontaorganisaation luomista ja lisäisi näin hallinnon kustannuksia ja by-
rokratiaa. Mikäli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytykset 
esim. valtion toimesta kuitenkin heikkenevät olennaisesta, voitaisiin täl-
laisen oman mallin luomista kuitenkin tutkia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi
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§ 980
V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liitty-
misestä Mayors for Peace -verkostoon

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyk-
si.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät, että 
Helsinki liittyisi Mayors for Peace -verkostoon.

Kaupunginvaltuusto palautti 25.5.2016, 142 § aloitteen uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Helsinki voi päättää liittyä ao. verkostoon.

Kaupunginhallitus päätti 12.9.2016, 790 § liittyä Mayors for Peace -ver-
kostoon.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.05.2016 § 142

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

25.05.2016 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tho-
mas Wallgren valtuutettu Ilkka Taipaleen kannattamana ehdottanut, et-
tä kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi, jotta Helsinki voi päättää liittyä Mayors for 
Peace -verkostoon.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Thomas Wallgrenin palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun jotta Helsin-
ki voi päättää liittyä Mayors for Peace -verkostoon.

Jaa-äänet: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Nina Hu-
ru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pek-
ka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, 
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Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-
Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronica Hertz-
berg, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Sara 
Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Antti Möller, Johanna Sydänmaa, Pertti Villo

Poissa: 13
Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Helena Kanto-
la, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Osku Pa-
jamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Kaarin Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 433

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi
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§ 981
V 30.11.2016, Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asetta-
misesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille

HEL 2016-006227 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Silvia Modig ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
25.5.2016, että Helsingin kaupunki selvittää, onko kaupungin johtaville 
viranhaltijoille ja työntekijöille tarpeellista ja kaupungin etujen mukaista 
asettaa määräaikainen kilpailukielto koskemaan tilanteita, joissa he siir-
tyvät johtavaan asemaan kilpailevaa toimintaa harjoittavaan yksityiseen 
yritykseen. Lisäksi valtuuston kokouksessa 25.5.2016 asetetussa Yrjö 
Hakasen ponnessa kehotetaan kaupunkia selvittämään, onko tältä osin 
tarpeen tehdä lainsäädännön kehittämistä koskeva aloite. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua

Kaupunkikonsernin palveluksessa työskentelevä henkilöstö on työ- tai 
virkasuhteessa kaupunkiin,  työsuhteessa kaupunkikonserniin kuulu-
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vaan säätiöön/osakeyhtiöön tai toimitusjohtajasuhteessa kaupunkikon-
serniin kuuluvaan osakeyhtiöön. Kilpailukielto- ja karenssisopimuksia 
tarkastellaan virka- ja työsuhteen sekä toimitusjohtajasuhteen näkökul-
mista. Vertailun vuoksi selvitetään lisäksi valtion virkasuhteita koskevaa 
sääntelyä.

Viranhaltijoita koskeva sääntely

Viranhaltijoiden vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto sito-
vat viranhaltijaa julkisuuslain 23 §:n ja rikoslain 40 luvun 5 §:n perus-
teella osin myös virkasuhteen päättymisen jälkeen. Julkisuuslain sään-
tely koskee tältä osin koko julkisyhteisön palveluksessa olevaa henki-
löstöä palvelussuhteen laadusta riippumatta. Velvollisuus lakkaa kunkin 
tiedon osalta silloin, kun vastaavan asiakirjan salassapito päättyy. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (jäljempänä viranhaltija-
laki) ei ole säädetty mahdollisuudesta tehdä palvelussuhteen jälkeiseen 
aikaan kohdistuvaa kilpailukielto- tai karenssisopimusta. Lainsäädäntö-
perustan puuttuessa kunnallisten viranhaltijoiden kanssa ei ole mahdol-
lista tehdä palvelussuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa karenssiso-
pimusta. Oikeustila on kuitenkin tältä osin hieman epäselvä.

Jotta viranhaltijan kanssa voitaisiin sopia palvelussuhteen jälkeiseen ai-
kaan kohdistuvista rajoituksista, asiasta tulisi säätää lain tasolla perus-
tuslain 80 §:n ja 18 §:n säännöksistä johtuen. Perustuslain 80 §:n mu-
kaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista ja 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Viranhaltijalakia suunnitellaan muutettavan sote- ja maakuntauudistuk-
sen yhteydessä. Sote- ja maakuntauudistuksen hallituksen esitysluon-
noksessa (jäljempänä hallituksen esitysluonnos) ehdotetaan, että viran-
haltijalakiin lisätään uusi 5 a §, jonka perusteella karenssisopimuksen 
tekeminen on mahdollista. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan lakiin lisättävässä uudessa 5 a 
§:ssä säädettäisiin mahdollisuudesta sopia sopimuksella (karenssisopi-
mus) määräajasta, jonka aikana ehdollisesti rajoitetaan viranhaltijan oi-
keutta siirtyä toisiin tehtäviin. Karenssisopimus tehtäisiin viranomaisen 
todettua säännöksessä asetettujen kriteerien täyttyvän.

Sopimuksen tekeminen edellyttäisi uuden lainkohdan 2 momentin mu-
kaan, että viranhaltijalla olisi virkasuhteessaan pääsy salassa pidettä-
viin tai julkisuutta muuten rajoittavien säännösten suojaamaan tietoon, 
jota voitaisiin olennaisella tavalla käyttää omaksi tai toisen hyödyksi toi-
sen työnantajan palveluksessa taikka elinkeinon- tai ammatinharjoitta-
misessa tai muussa vastaavassa toiminnassa. Harkinnassa siitä, voi-
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daanko tietoa käyttää olennaisella tavalla hyödyksi, tulee ottaa huo-
mioon, voisiko viranhaltija käyttää hyödyksi esimerkiksi tietoja kilpaile-
vista yrityksistä tai kyseisen toimialan olosuhteista tai markkinoista. 
Harkinnassa olisi myös otettava huomioon, onko viranhaltijalla sellaista 
tietoa, jota alalla toimivilla yrityksillä ei ole yleisesti käytössä. Harkin-
nassa on olennaista sen tiedon laatu, johon virkamiehellä on pääsy. 
Karenssisopimuksen piiriin kuuluisivat ne viranhaltijat, joilla on pääsy 
muun muassa arkaluontoisiin tai merkittävää taloudellista arvoa omaa-
viin tietoihin.

Rajoitusajan kesto voisi uuden lainkohdan 3 momentin mukaan olla 
enintään 12 kuukautta virkasuhteen päättymisestä. Rajoitusajalta viran-
haltijalle maksettaisiin palvelussuhteen päättyessä maksettavaa sään-
nöllisen työajan palkkausta vastaava korvaus kuukausierissä.

Uuden lainkohdan mukaan sopimukseen voitaisiin myös ottaa määräys 
sopimussakosta, jonka enimmäismäärä on viranhaltijalle rajoitusajalta 
maksettu korvaus kaksinkertaisena. Jos sopimussakosta ei sovita, so-
pimuksen rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvelvollisuus määräy-
tyy vahingonkorvauslain mukaisesti. 

Uuden lainkohdan 4 momentin mukaan viranhaltijalla olisi virkasuhteen 
aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen karenssisopimuksessa so-
vittua rajoitusaikaa vastaavana määräaikana ilmoittamisvelvollisuus vi-
ranomaiselle siirtymisestä toiseen palvelussuhteeseen tai tehtävään 
taikka elinkeinon-, ammatinharjoittamisen tai muun toiminnan aloittami-
sesta. Ilmoituksen saatuaan viranomaisen tulisi harkita suhteessa il-
moituksessa kuvattuihin tehtäviin, onko kyse sellaisista tehtävistä, jois-
sa rajoitusaika tulee voimaan. Viranomainen käy viranhaltijan kanssa 
rajoitusajan tarpeellisuuden selvittämiseksi keskustelun, jossa arvioi-
daan tarve karenssisopimuksen mukaiselle rajoitusajalle. Jos tehtävät 
ovat sellaisia, ettei viranhaltija niissä voi hyödyntää saamiaan tietoja tai 
rajoitusaikaan ei viranomaisen toiminnan kannalta muutoinkaan ole tar-
vetta, viranomainen voi päättää, että karenssisopimuksen ehto karens-
siajasta ei toteudu, eikä viranomaisella ole velvoitetta maksaa viranhal-
tijalle virkasuhteen päättymisen jälkeisen rajoitusajan korvausta. Tällöin 
virkamies ei myöskään ole estynyt työskentelemästä uuden työnanta-
jan palveluksessa tai muussa tehtävässä tai toiminnassa.

Karenssisopimus ei sitoisi viranhaltijaa, jos palvelussuhde päättyisi työ-
nantajasta johtuvasta syystä.

Työntekijöitä koskeva sääntely

Työntekijällä ei lähtökohtaisesti ole työsuhteen päättymisen jälkeen työ-
suhteesta johtuvia velvoitteita entiseen työnantajaansa nähden, ellei 
asiasta ole toisin sovittu. Työsopimuslain (jäljempänä TSL) 3 luvun 4 
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§:ssä säädetty liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemisen kielto lakkaa 
lähtökohtaisesti työsuhteen päättyessä. 

Kaupungin työntekijöitä koskee kuitenkin palvelussuhteen päättymisen 
jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä 
julkisuuslaki) 21 §:n 2 momentin mukaan lain 23 §:n mukainen vaitiolo-
velvollisuus. Vaitiolovelvollisuus pitää sisällään salassa pidettävien tie-
tojen ilmaisemisen kiellon: viranomaisen palveluksessa oleva ei saa 
paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakir-
jaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa 
toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vai-
tiolovelvollisuus. Julkisuuslain 23 §:n 3 momentissa on lisäksi erikseen 
säädetty tietojen hyväksikäyttökiellosta, joka ulottuu myös kaupungin 
työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Lainkohdan mu-
kaan vaitiolovelvollinen henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja 
omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Rangaistussäännökset 
vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta on rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan TSL 3 luvun 5 §:n 1 momentin 
mukaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopi-
mus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen työnan-
tajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa kilpai-
levaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lu-
kuunsa tällaista toimintaa.

TSL 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kilpailukieltosopimus voidaan 
tehdä vain työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen 
painavasta syystä. Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä paina-
vuutta arvioitaessa otetaan muun ohella huomioon työnantajan toimin-
nan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalai-
suuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä eri-
tyiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Ilman eri-
tyisen painavaa syytä tehty kilpailukieltosopimus on pätemätön koko-
naisuudessaan. Erityisen painavan syyn tulee olla voimassa sekä sopi-
musta tehtäessä että myös silloin, kun sopimukseen vedotaan. 

TSL 3 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan kilpailukieltosopimuksella saa-
daan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus tai harjoittaa 
ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan 
katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuk-
sesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enin-
tään vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa mää-
räys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka 
saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä 
edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa. 
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TSL 3 luvun 5 §:n 5 momentin mukaan kilpailukieltosopimus on mitätön 
siltä osin kuin se on tehty vastoin edellä selvitettyjä kilpailukieltosopi-
muksen enimmäiskestoa tai sopimussakon enimmäismäärää koskevia 
säännöksiä. Kilpailukieltosopimuksen enimmäiskestoa ja sopimussa-
kon enimmäismäärää koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta joh-
tavassa asemassa oleviin työntekijöihin. Johtavassa asemassa on 
työntekijä, jonka ”tehtäviensä ja asemansa perusteella katsotaan teke-
vän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamistyötä 
tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa it-
senäisessä asemassa”.

TSL 3 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan kilpailukieltosopimus ei sido 
työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 

Osakeyhtiöiden toimitusjohtajia koskeva sääntely

Toimitusjohtaja saa toimessaan tietoonsa kaikki yhtiön liikesalaisuudet 
ja yleensä toimitusjohtajien kanssa voidaan sopia kilpailukielloista. 

Osakeyhtiön toimitusjohtajat eivät ole työsuhteessa osakeyhtiöön. Kos-
ka työsopimuslakia ei siten sovelleta, myöskään työsopimuslain kilpai-
lukieltoa koskevia säännöksiä tai rajoituksia ei sovelleta. Kuitenkin 
myös toimitusjohtajasopimusten kilpailukieltoehtoja rajoittaa yleinen 
kohtuullisuuden vaatimus. Kilpailukielto ei siten voi olla määräämättö-
män pitkä eikä soveltamisalueeltaan kohtuuttoman laaja. Kilpailukielto 
ei saa myöskään olla kilpailunrajoituslain vastainen. 

Vertailu valtion virkamiehiä koskevaan sääntelyyn

Kunnallisia viranhaltijoita vastaavalla tavalla myös valtion virkamiesten 
vaitiolovelvollisuus ja tietojen hyväksikäyttökielto ulottuvat osin virka-
suhteen päättymisen jälkeiseen aikaan julkisuuslain 23 §:n ja rikoslain 
40 luvun 5 §:n perusteella. 

Viranhaltijalakia vastaavasti myöskään valtion virkamieslaissa ei ole 
säädetty mahdollisuudesta tehdä palvelussuhteen jälkeiseen aikaan 
kohdistuvaa karenssisopimusta viranhaltijan kanssa. 

Valtion virkamieslaissa 44 §:ssä kuitenkin säädetään, että virasto voi 
tehdä virkamiehen kanssa kirjallisen sopimuksen palvelussuhteessa 
noudatettavista ehdoista. Lisäksi valtiovarainministeriö on antanut vir-
kamiehen siirtymisestä pois valtion palveluksesta ohjeen, jonka mu-
kaan virastojen tulee arvioida tarve tehdä virkamieslain mukainen virka-
sopimus myös virkasuhteen päättymisen jälkeen erikseen sovittavan 
karenssiajan keston aikana maksettavasta palkkauksesta. 
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Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan virastojen tulee arvioida tarve 
tehdä sopimus palvelussuhteen ehdoista niiden virkamiesten kanssa, 
jotka ovat tekemisissä valtion intressien tai yritystoiminnan kannalta eri-
tyisten arkaluonteisten tietojen kanssa. Kysymys on tilanteista, joissa 
virkamiehelle hänen siirtyessään valtionhallinnosta muuhun tehtävän 
avautuu tilaisuus käyttää hyödyksi virka-asemassaan saamiaan tietoja 
esimerkiksi kilpailevista yrityksistä tai kyseisen toimialan olosuhteista 
tai markkinoista. Ohjeen mukaan virkasopimuksen solmiminen on poik-
keuksellista ja tulee kyseeseen ainoastaan harvojen virkamiesten koh-
dalla.

Sopimuksessa tulisi sopia virkamiehen palkkauksesta rajoitusajan kes-
ton aikana, minkä vastineeksi virkamies sitoutuu karenssiaikaan, jonka 
aikana hän ei voi työskennellä uuden työnantajan palveluksessa. Ka-
renssiajan enimmäisaika on yksi vuosi, ja virasto maksaa virkamiehelle 
palkan karenssiajan keston ajalta.

Valtion virkamieslakiin on ehdotettu lisättävän karenssisopimuksia kos-
keva säännös. Lain valtion virkamieslain muuttamiseksi on sitä koske-
van hallituksen esityksen mukaan tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Val-
tion virkamieslakiin ehdotettu uusi lainkohta sekä sen hallituksen esi-
tyksen mukaiset perustelut vastaavat käytännössä yllä selostettua kun-
nallisen viranhaltijalain hallituksen esitysluonnokseen kirjattua.

Kilpailukielto- ja karenssisopimusten käyttäminen Helsingin kaupunki-
konsernissa

Kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä työsuhteessa olevien henki-
löiden kanssa työsopimuslaissa säädetyin edellytyksin. Kaupungilla kil-
pailukieltosopimuksia ei kuitenkaan ole tehty johtavien työsuhteisten 
henkilöiden kanssa, koska on katsottu, että muun muassa julkisuuslain 
mukainen vaitiolovelvollisuus on riittävä turvamaan kaupungin edun. Li-
säksi kilpailukieltosopimukset aiheuttavat kustannusvaikutuksia kau-
pungille, koska työntekijän on saatava  kohtuullinen korvaus kilpailu-
kieltosopimuksen aiheuttamasta sidonnaisuudesta.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtajasopimusmalliin on 
sisällytetty kilpailukieltoa koskeva ehto. Kilpailukiellon kesto on ollut 
yleensä 6-12 kuukautta johtajasopimuksen päättymisestä. Kaupungin-
kansliassa on valmistelussa uusi osakeyhtiön toimitusjohtajaa koskeva 
johtajasopimusmalli sekä säätiöiden toiminnanjohtajaa koskeva työso-
pimusmalli, joihin on sisällytetty myös kilpailukieltoa koskevat ehdot.

Karenssisopimusten tekeminen kaupungin viranhaltijoiden kanssa ei 
voimassa olevan viranhaltijalain perusteella ole mahdollista. Virastojen 
ja liikelaitosten ylin johto eli virastopäälliköt ja liikelaitosten johtajat sekä 
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osastopäälliköt ovat viranhaltijoita. Myös 1.6.2017 alkavassa uudessa 
organisaatiossa johtajat ovat viranhaltijoita.

Viranhaltijalain muuttamista koskien on kuitenkin vireillä lainmuutos-
hanke, jonka johdosta viranhaltijalakiin todennäköisesti lisätään uusi 
karenssisopimusta koskeva säännös. Muutoksen on tarkoitus tulla voi-
maan 1.1.2019.  Kun uusi säännös tulee voimaan, myös kaupungin vi-
ranhaltijoiden kanssa voidaan tehdä karenssisopimus. Kaupunginkans-
liassa ryhdytään tällöin asian vaatimiin valmistelutoimenpiteisiin.

Uuden säännöksen mukainen karenssisopimus ei tarkoita sovitun ka-
renssiajan automaattista voimaantuloa virkasuhteen päättymisen jäl-
keen. Rajoitusaika tulisi voimaan vain siinä tapauksessa, että kaupunki 
arvioisi, että viranhaltijan uusi tehtävä edellyttää karenssiajan voimaan-
tuloa. Vain siinä tapauksessa, että rajoitusaika tulee voimaan, viranhal-
tijalle on maksettava korvausta rajoitusajalta.

Kaupungilla ei ole tarvetta tehdä lainsäädännön kehittämistä koskevaa 
aloitetta siitä, että kunnalliseen viranhaltijalakiin lisättäisiin karenssiso-
pimusta koskeva säännös, koska lainmuutoshanke on jo vireillä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Rissanen, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29202

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 982
V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloai-
kojen pidentämisestä

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Muttilainen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
kaupungin johdon käynnistävän selvityksen terassien aukiolopolitiikan 
lieventämiseksi tai siirtymiseksi Espoon ja Vantaan tavoin järjestel-
mään, jossa kaupunki ei erikseen määrittele terasseille sallittavia aukio-
loaikoja. Selvitys tulisi aloitteen mukaan tehdä yhteistyössä poliisin, 
aluehallintoviraston, Valviran ja kaupunkilaisten kanssa. Nykyinen kau-
pungin määrittelemä aukioloaika terasseille on 07-22. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22§:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään viisitoista valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että 
kaupunki käynnistää laajan keskustelun ja selvitystyön eri viranomais-
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ten kanssa siitä, miten terassien aukiolopolitiikkaa voitaisiin lieventää 
Helsingissä.

Taustaa

Tästä asiasta on valtuutettu Kimmo Helistö on tehnyt 17 muun valtuute-
tun kanssa aloitteen valtuustolle 8/2009, asia 44, jossa toivotaan teras-
sien pidennettyjä aukioloaikoja. Valtuutettu Helistön aloite liittyi yleisesti 
kaupunkielämän elävöittämiseen eikä se pohjautunut elinkeinopoliitti-
seen näkökulmaan, kuten valtuutettu Muttilaisen aloite. 

Valtuutettu Helistön aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 
25.11.2009, josta se palautettiin uudelleen valmisteluun. Valtuustolle 
esitetty kanta oli se, että terassien anniskeluluvan myöntää hakemuk-
sesta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus tai Etelä-Suo-
men lääninhallitus. Kaupunki ulkoterassien vuokranantajana ei yksin 
voi vaikuttaa terassien aukioloaikoihin.

Kiinteistövirasto oli 2006 selvittänyt Etelä-Suomen lääninhallitukselta, 
poliisilaitokselta, ympäristökeskukselta ja tuotevalvontakeskukselta mi-
tä edellytyksiä Helsingissä on terassien anniskeluaikojen jatkoajalle klo 
23 asti niissä paikoissa, joissa se on rajoitettu klo päättyväksi klo 22. 
Kaikkien tahojen suhtautuminen pidennettyihin aukioloaikoihin olivat 
tuolloin kielteisiä. Kaupunginhallitus katsoi tuolloin selvityksen olevan 
riittävä asian suhteen.

Kiinteistölautakunnan lausunnon jälkeen kaupunginhallitus käsitteli asi-
aa 15.11.2010 ja palautti aloitevastauksen jälleen uudelleenvalmiste-
luun todeten, että se yhtyy kiinteistölautakunnan lausuntoon eikä vuon-
na 2004 tehtyjen ohjeiden muuttaminen ole tarpeellista. 

Kaupunginhallitus totesi myös, että terassien luvat siirtyvät 1.1.2011 
kiinteistövirastolta rakennusvirastoon.  Kaupunginhallitus edellytti ra-
kennusviraston selvittävän vuoden 2011 aikana terassien aukioloaikoja 
yhteistyössä aluehallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin po-
liisilaitoksen kanssa.

’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennusvirasto raportoi kaupun-
ginhallitukselle vuoden 2011 aikana selvityksistä ja neuvotteluista alue-
hallintoviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin poliisilaitoksen kans-
sa terassiaikojen jatkamisesta.’ (Kimmo Helistö, äänin 44-6)

Yleisten töiden lautakunta antoi 10.5.2011 lausunnon aloitteen asiasta, 
jossa se totesi, ettei se voi vuokraajana sitovasti määrätä terasseilla ta-
pahtuvaan anniskeluun liittyviä ehtoja, kuten tarjoilun lopettamisajan-
kohtaa. Tästä vastaa osaltaan kunnan terveydensuojeluviranomainen, 
aluehallintavirasto ja poliisi. Yleisten töiden lautakunta piti sinänsä hy-
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vänä, että soveliaissa kohteissa aukioloaikoja jatketaan. 
Lausunnossaan se totesi myös, että se on käynnistänyt viranomaisneu-
vottelut ko tahojen kanssa yhteisen toimintatavan luomiseksi kevään 
2011 aikana ja tulee raportoimaan neuvottelujen etenemisestä kaupun-
ginhallitukselle kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla. 

Muttilaisen aloite

Nyt käsittelyssä oleva valtuutettu Muttilaisen aloite terassien aukioloai-
kojen pidentämiseksi koskee samaa asiaa, jota rakennusvirasto on lu-
vannut selvittää kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa ja rapor-
toida selvityksen tuloksista kaupunginhallitukselle vuonna 2011.

Elinkeino-osaston mielestä selvitys on edelleen ajankohtainen, ehkä jo-
pa enemmän kuin silloin ja se tulisi tehdä nyt rakennusviraston johdolla 
yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa siten, että asia käydään läpi 
kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa, kuten kaupungin hallinto-
kunnat, joilla voi olla asiassa päätösvaltaa, Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto sekä poliisi. Lisäksi selvityksen teon yhteydessä tulisi kuulla kat-
tavasti elinkeinon ja järjestöjen kannat asiaan.

Rakennusviraston 2013 antamissa kaupungin terassiohjeissa siirretään 
vastuu aukioloajoista aluehallintoviranomaisille ja ympäristöviranomai-
sille, mutta muilta osin asetetaan tiukat vaatimukset terasseille. Vaikka 
vastuu siirretäänkin muille tahoille, nykyisistä aukioloajoista ei kuiten-
kaan ole mahdollista poiketa.

Valtuutettu Muttilaisen aloitteessa esitetyt perustelut väljemmälle teras-
sien aukioloaikoja koskevalle ohjeistukselle tai kokonaan naapurikau-
punkien malliin siirtymiselle ovat nykyisen valtuustostrategian mukaisia 
ja elinkeinopoliittisesti laajalti alan hyväksymiä. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
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§ 983
V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden hel-
sinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena

HEL 2016-006871 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki huomioisi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlatapahtumissa Helsingissä asuvat sata vuotta täyttäneet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa, että 
aloitteessa esitettyä huomioimista voidaan harkita osana juhlatapahtu-
mia, mutta sen toteuttaminen vaatii resursointia.

Kaupunki järjestää vuosittaisen Helsinki-päivän 12. kesäkuuta, Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaksipäiväisenä, johon yhtey-
teen aloitteessa mainittu muistaminen olisi luontevaa sijoittaa. Tämä 
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kaksipäiväinen tapahtuma tarvitsee kuitenkin lisärahoituksen. Helsinki-
päivän sisältöä koordinoi Helsingin Markkinointi Oy.

Lisäksi Helsingin kaupungin tietokeskuksen antaman selvityksen mu-
kaan Helsingin kaupungin kuntarekisterin väestötietojärjestelmän väes-
tötiedot on hankittu Väestörekisterikeskuksesta ja ne on saatu kaupun-
gin tehtävien hoitamiseen. Väestörekisterikeskus voi lisäksi luovuttaa 
osoitetietoja vain sellaisista henkilöistä, jotka eivät ole kieltäneet niiden 
luovuttamista edelleen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolla on mahdollisuus saada käyttöön-
sä listan 100-vuotiaista helsinkiläisistä. Tämän listan käytössä on kui-
tenkin rajoitteita.

Sosiaali- ja terveysviraston listaa satavuotiaista helsinkiläisistä ei kui-
tenkaan voida luovuttaa kaupungin hallinnon ulkopuolisille tahoille, ku-
ten esimerkiksi Helsingin Markkinointi Oy. Tämän vuoksi aloitteessa 
mainittu huomioiminen tulisikin järjestää yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysviraston eri palvelukokonaisuuksien ja -piirien sekä hoivayksikkö-
jen ja kotihoidon kanssa esimerkiksi siten, että laitoksissa ja sairaalois-
sa olevia muistettaisiin kukkasin, musiikkiesityksillä ja yhteisillä kahvi-
hetkillä ja kotona asuvia kotihoidon piirissä olevia kotihoidon käynnin 
yhteydessä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti René ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 31 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/6
14.11.2016

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

§ 984
V 30.11.2016, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaa-
miseen puuttumisesta

HEL 2016-007250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunginvaltuusto edellyttäisi Helsingin kaupunkia tut-
kimaan mahdollisuuksia puuttua kaupungin henkilökunnan kiusaamis-
tapahtumiin rakentavasti, niin että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä työ-
paikkakiusaamisesta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin 
kaupungilla on nollatoleranssi kiusaamiseen suhteen. Helsingin kau-
punki on tehnyt työtä kaupunkitasolla jo pitkään ehkäistäkseen epä-
asiallista kohtelua sekä tukeakseen kaupungin työpaikkoja kiusaamis-
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tapausten selvittämisessä ja sovittelussa. Näin tullaan tekemään jat-
kossakin ja tämä asia paranee kaikkien yhteisten ponnistusten avulla.

Kaupungin työntekijöille halutaan taata turvallinen ja terveellinen 
työympäristö. Jokaisen työntekijän ja esimiehen tulee tietää, miten me-
netellä kohdatessaan epäasiallista kohtelua tai häirintää. Virastossa ja 
liikelaitoksessa tapauksen selvittely ja ratkaisu on virastopäällikön vas-
tuulla.

Vuoteen 2013 asti tehdyn Työhyvinvointikyselyn perusteella Helsingin 
kaupungin työyhteisöt ovat olleet hyvin toimivia unohtamatta tosiasiaa, 
että kaikilla työpaikoilla esiintyy näkemyseroja ja ristiriitoja. 

Helsingin kaupunki työnantajana oli ensimmäisten kuntien joukossa 
laatimassa toimintaohjetta henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjin-
nän ehkäisemiseksi vuonna 1999. Vuonna 2012 ohje uusittiin ja kau-
pungille laadittiin Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön 
arkeen -opas. Opas on laajalle levinnyt ja sitä on painettu vuosien 2012 
-2016 aikana 13 000 kappaletta. Voidaan siis olettaa, että jokaisessa 
kaupungin työyhteisössä on päivitetty opas.  Sopua ja sovittelua -opas 
on luettavissa myös kaupungin intranet-sivuilla.

Kaupungin Työhyvinvoinnin toimintaohjelmassa 2014 -17 on asetettu 
tavoitteeksi, että johto huolehtii siitä, että esimiehet tuntevat epäasialli-
sen kohtelun Sopua ja sovittelua -toimintamallin ja toimivat sen mu-
kaan. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin, että työyhteisöt käsittelevät esimie-
hen johdolla oppaan vuosittain. 

Sopua ja sovittelua -oppaassa sekä Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän 
-intranetsivuilla kerrotaan laajasti, miten tulee menetellä kun työntekijä 
kokee joutuneensa kiusatuksi, havaitsee kiusaamista tai joutuu syyte-
tyksi kiusaamisesta. Oppaassa ja ohjeissa kerrotaan myös, mistä on 
mahdollista saada tukea asian selvittelyyn työpaikalla. Tukea tarjoavat 
työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt, luottamusmiehet, työterveyshuolto, 
virastojen ja liikelaitosten henkilöstöpäälliköt ja -asiantuntijat sekä alue-
hallintoviraston työsuojeluviranomaiset. 

Viime vuosina kaupunkitasolla ja virastoissa on tehty paljon työtä epä-
asiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen vähentämiseksi. Koettua työ-
paikkakiusaamista ja häirintää on selvitetty Kunta10-kyselyn avulla 
vuonna 2014. Helsingissä 16 prosenttia vastaajista oli kokenut olleensa 
työpaikkakiusaamisen kohteena ja muissa kunnissa (mm. Espoo, Van-
taa, Turku, Tampere) vastaava luku oli 15 %. Toisaalta Helsingissä ky-
syttiin asiasta ensimmäistä kertaa ja vastauksissa saattoi olla ns. pa-
toutunutta vastaamista.  Kyselyssä ei selkeästi rajattu kiusaamisen 
ajankohtaa vuoteen 2014. Kunta10-kyselyn jälkeen useimmat virastot 
ja liikelaitokset ovat reagoineet kyselyn tuloksiin erilaisilla kehittämistoi-
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menpiteillä. Näiden toimenpiteiden tulokset nähdään syksyllä 2016 to-
teutettavassa Kunta10-kyselyssä. Kahden vuoden välein toistuvan 
Kunta10-kyselyn avulla virastot ja liikelaitokset pystyvät seuraamaan 
säännöllisesti asian kehittymistä – toivon mukaan parempaan suun-
taan.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 34 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/7
14.11.2016

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

§ 985
V 30.11.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asu-
kastilojen puuttumisesta

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pertti Villon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1 Villo Pertti valtuustoaloite, asia 14_ilman allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Valtuutettu Pertti Villo ja 16 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, 
että sosioekonomiselta asemaltaan Helsingin heikoimpiin alueiseen 
kuuluvasta, 10 000 asukkaan Tapulikaupungista puuttuu asukastilat. 
Aloitteen mukaan monissa samankokoisissa kaupunginosissa on usei-
takin asukastiloja.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 § 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan, kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan, kiinteistölautakunnan, nuorisolautakunnan sekä 
sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoihin lokakuulta 2016.
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Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimi-
joiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumis-
mahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupungin hallinnassa olevien tilojen 
osalta tavoitteena on saada olemassa olevat tilat mahdollisimman te-
hokkaaseen käyttöön. Periaatteellisena lähtökohtana on avata yhä 
enemmän julkisia omistamia tiloja asukkaiden käyttöön aina kun se on 
mahdollista. 

Nykyisten tilojen monipuolisempaa ja tehokkaampaa käyttöä on mah-
dollista lisätä esim. kehittämällä niiden vuoro-, yhteis- ja kansalaiskäy-
tön järjestelyjä. Tätä varten on muun muassa selvitetty hallintokuntien 
ulosvuokrauksen nykykäytäntöjä, joita osana tulevaa Helsingin kaupun-
gin organisaatiouudistusta tullaan yhtenäistämään. 

Tapulikaupungin alueen julkisissa ja yksityisissä kiinteistöissä on jo jär-
jestettävissä aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Tällai-
sia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, kirjastossa ja nuori-
sotilassa.

Helsingissä on n. 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toi-
mintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyh-
jiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toi-
mintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toimin-
nan koordinointiin. Tämä asukasosallisuuden avustuskokonaisuus on 
tulossa vuoden 2017 osalta kaupunginhallituksen päätettäväksi. Seu-
raavien, eli vuoden 2018 avustusten hakuaika ajoittunee huhtikuulle 
2017.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Janne Typpi, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1 Villo Pertti valtuustoaloite, asia 14_ilman allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 420
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HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Pertti Villon ym. valtuustoaloitteeseen Tapulikaupungin asukastilasta:

Helsingin kaupunki edistää osallisuutta ja asukkaiden omaehtoista toi-
mintaa. Virastot vuokraavat tilojaan asukaskäyttöön. Tällaisia tiloja on 
erityisesti opetusvirastolla, sosiaali- ja terveysvirastolla, varhaiskasva-
tusvirastolla, nuorisoasiainkeskuksella ja kirjastolla.

Uusilla alueilla kuten Viikissä ja Arabianrannassa on kaavoituksen ja 
tontinluovutuksen yhteydessä perustettu alueelle yhteiskerhotiloja, joi-
den kustannukset alueen taloyhtiöt kattavat vastikkeissaan. Yhteisker-
hotiloja hallinnoi taloyhtiöiden omistama palveluyhtiö tai pysäköintiyhtiö. 
Usein näiden operointivastuu on paikallisella asukasyhdistykselle.

Vanhoissa kaupunginosissa asukasjärjestöt ovat vuokranneet tyhjiksi 
jääneitä liiketiloja asukastoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Kumpu-
lan kylätila, Käpylän yhteiskuntaklubi ja Pohjois-Haagassa Ilkan kulma.

Kaupunki tukee omaehtoista asukastalotoimintaa avustuksilla. Helsin-
gissä toimii noin 30 asukkaiden hallinnoimaa asukastilaa, jotka ovat ha-
keneet vuosittain kaupungilta avustusta asukastalotoimintaan.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016 § 339

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Ksv 5264_63

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteen mukaisten asukastilojen järjestämiselle Tapulikau-
punkiin ei ole asemakaavallisia esteitä.
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Alueen julkisissa ja yksityisissä kiinteistöissä on jo järjestettävissä aloit-
teessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Asukastoimintaa on 
mahdollista järjestää ainakin julkisten palvelutilojen yhteydessä. Tällai-
sia tiloja ovat esim. lähialueiden koulut, päiväkodit, kirjastot ja nuorisoti-
lat. Lisäksi Tapulikaupungin voimassa olevissa asemakaavoissa on 
keskusta-alueen katujen ja aukioiden varsille varattu ja toteutettu useita 
liike- ja palvelutiloja, joissa on mahdollista järjestää myös valtuustoaloit-
teessa mainittua kokoontumis- ja harrastustoimintaa. Nykyisellä väes-
töpohjalla ei alueella ole välitöntä tarvetta palvelu- ja kokoontumistilojen 
määrän lisäämiseen. Nykyisten tilojen monipuolisempaa ja tehokkaam-
paa käyttöä on mahdollista lisätä esim. kehittämällä niiden vuoro-, yh-
teis- ja kansalaiskäytön järjestelyjä.

Aloitteessa viitataan Viikin asukastaloihin. Viikin asukastalojen rakenta-
minen on rahoitettu alueen asukkaiden toimesta varaamalla alueen ra-
kentamisvaiheessa resursseja koko alueen asukkaiden yhteisten asu-
kastalojen rakentamiseen. Asukastaloja hallinnoi ja ylläpitää alueen 
asuinkiinteistöjen yhdessä omistama alueellinen pysäköintiyhtiö.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 11.10.2016 § 100

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seu-
ravan lausunnon:

Kansalaisyhteiskunnan toiminta ja vireys ovat paljolti riippuvaisia käy-
tettävissä olevista kokoontumis- ja harrastuspaikoista kuten aloitteessa 
tuodaan esille.  Kaupungin periaatteellisena lähtökohtana on ollut avata 
yhä enemmän sen omistamia tiloja asukkaiden käyttöön aina kun se on 
mahdollista. Tätä varten on muun muassa selvitetty hallintokuntien 
ulosvuokrauksen nykykäytäntöjä, joita osana tulevaa organisaatiouu-
distusta tullaan yhtenäistämään.  

Kaupunkilaisten itse ylläpitämiä asukastaloja on syntynyt Helsinkiin 
pääsääntöisesti kahdella tavalla. Tyypillisimmät asukastilat ovat niin sa-
nottuja yhteiskerhotiloja. Niitä on kaavoitettu ja suunniteltu lähinnä uu-
sille alueille viime vuosikymmeninä. Yleensä tilojen hallinnosta vastaa 
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paikallinen pysäköinti- tai kehitysyhtiö, joka kerää tilojen ylläpitoon tar-
vittavat resurssit asukkailta vastikkeissa. Toiminnan sisällöstä vastaa 
yleensä joku asukasyhteisö. Aloitteessa esiin nostetut Viikin asukastilat 
kuuluvat tähän kategoriaan. Asukasyhteisöt ovat myös vuokranneet 
alueellaan vapaina olevia tiloja ja tehneet niistä asukastaloja. Näin ovat 
syntyneet muun muassa Käpylän yhdyskuntaklubi ja Maunulan media-
paja. Asukasyhteisöjen ylläpitämät asukastalot voivat saada kaupun-
ginkansliasta tukea vuokriin ja erilaisiin muihin kuluihin. Kulttuurikes-
kukselta voi hakea tukea paikallisiin kulttuurihankkeisiin.

Tapulikaupungin kirjasto sijaitsee Puistolan aseman välittömässä lähei-
syydessä (Ajurinaukio 5). 

Kaupunginkirjaston tiloja ja toimintaa kehitetään asukkaiden tarpeista 
käsin. Kirjastojen asukastilamaista käyttöä tuetaan tarjoamalla alueella 
toimiville piireille, seuroille ja yhdistyksille mahdollisuus käyttää tilaa jo-
ko aukioloaikojen puitteissa tai niiden ulkopuolella. Tavoitteena on saa-
da olemassa olevat kaupungin tilat mahdollisimman tehokkaaseen 
käyttöön. Työ- ja neuvottelutilojen lisäksi on tarjolla palveluneuvontaa 
ja tiedotusväylä joka tavoittaa laajasti alueen muita toimijoita ja asuk-
kaita. Kirjastotilan pohjaratkaisu ja sijainti raamittavat omalta osaltaan 
tilankäyttöä.

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus painottaisi asukastoiminnan 
tukipäätöksiä tehdessään niitä hakijoita, jotka mahdollistavat kaikille 
avointen kokoontumistilojen syntymistä alueille, joilla niitä ei vielä ole.

Tapulikaupunkiseura ja alueen aktiivit ovat hakeneet itselleen sopivia ti-
loja pitkän aikaa. Ottaen myös huomioon alueen puutteelliset kulttuuri-
palvelut ja alueen eriarvoisuuden moneen muuhun Helsingin kaupungi-
nosaan verrattuna, lautakunta pitää tilojen löytymistä erittäin tärkeänä 
ja tarpeellisena alueen viihtyvyyden kannalta.

Käsittely

11.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen (lisätään lausuntoon): 
Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus painottaisi asukastoiminnan 
tukipäätöksiä tehdessään niitä hakijoita, jotka mahdollistavat kaikille 
avointen kokoontumistilojen syntyä alueille, jossa niitä ei vielä ole. Ta-
pulikaupunkiseura ja alueen aktiivit  ovat hakeneet itselleen sopivia tilo-
ja pitkän aikaa. Ottaen myös huomioon alueen puutteelliset kulttuuripal-
velut ja alueen eriarvoisuuden moneen muuhun Helsingin kaupungino-
saan verrattuna, lautakunta pitää tilojen löytymistä erittäin tärkeänä ja 
tarpeellisena alueen viihtyvyyden kannalta.
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Kannattaja: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2016 § 245

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Pertti Villon ym. tekemästä Tapulikaupungin asu-
kastiloja koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Asukastalot- ja tilat sekä asukkaiden erilainen yhteistyö edesauttavat 
omaehtoista kansalaistoimintaa ja niiden avulla voidaan tukea alueen 
asukkaita ja yhteisöjä. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, et-
tä Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kyn-
nyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Toi-
minnassa tulee olla halukkuutta ja osaamista kohdata eri väestö- ja 
kulttuuriryhmiin kuuluvia kaupunkilaisia.

Helsingissä on useita kymmeniä kaikille avoimia asukastiloja- ja taloja. 
Osaa näistä hallinnoivat asukasyhdistykset ja kaupunginosaseurat ja 
osaa kaupungin eri hallintokunnat. Myös pääasiassa muussa käytössä 
olevia kaupungin ja järjestöjen tiloja on sovittuina aikoina tarjolla asuk-
kaiden, ryhmien ja yhdistysten toimintaan. Tapulikaupungissa tällainen 
tila on Tapulin nuorisotalo, jonka käyttö on runsasta.

Sosiaali- ja terveysviraston aluetyössä toimitaan yhdessä asukkaiden 
kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Erityispai-
notuksena on heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien 
kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toiminta on kaikille avointa, pää-
sääntöisesti maksutonta ja sitä toteutetaan viraston ylläpitämissä asu-
kastiloissa ja lähiöasemilla sekä muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. 
Lisäksi lähityöntekijät jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostos-
keskuksiin. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri 
alueiden ja niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. 
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Sosiaali- ja terveysvirasto tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin 
asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei ole viraston hallinnoimaa asukasta-
loa, mutta ensi vuoden alusta alkaen Tapulikaupunkiin kohdennetaan 
yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin pyritään edistämään sosiaali- 
ja terveystoimen strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia ja 
sosiaalista turvallisuutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eri kaupunginosissa sijaitsevat matalan kynnyksen periaatteella toimi-
vat asukastalot, -tilat ja -ryhmät voivat osaltaan edistää ihmisen hyvin-
vointia ja terveyttä mahdollistamalla vaihtelun, virkistyksen, sosiaalisen 
tuen, ohjauksen ja neuvonnan saamisen ilman kustannuksia ja lähellä 
omaa kotia. Toiminnalla voidaan vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymis-
riskiä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 29.09.2016 § 107

HEL 2016-007579 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että Tapulikaupungin alueella kun-
talaisten käyttöön on riittävästi tiloja. 

Erilaiset yhdistykset käyttävät Tapulin nuorisotalon tiloja laajasti ja vilk-
kaasti. Näissä yhdistyksissä ja järjestöissä toimii eri ikäisiä ihmisiä. 
Käyttäjiä olisi Tapulin alueella usein enemmän kuin tiloja on tarjota.

Nuorisotilojen maksut vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2017 alusta al-
kaen maksuttomasti tiloja annetaan toimipaikan oman toiminnan käyt-
töön, helsinkiläisten nuorten toimintaryhmien ja nuorisojärjestöjen ja yh-
distysten käyttöön, kotipaikkanaan Helsinkiä pitävien yhdistysteni käyt-
töön sekä Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Myös lakisäätei-
sen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten 
ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjes-
täminen nuorisotiloissa on maksutonta. 
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Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot toimintakaudelle syksy-kevät hae-
taan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Tilapäisvuoroja voi 
tiedustella läpi vuoden suoraan nuorisotiloista.

Esittelijä
osastopäällikkö
Heidi Hållman

Lisätiedot
Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 42 (294)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
14.11.2016

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

§ 986
V 30.11.2016, Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkami-
sesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessa, että Helsingissä järjestettävien musiikki- ja kulttuuritapahtumien 
ulkoilmakonserttien päättymisaikaa pidennetään siten, että soittoaika 
olisi sunnuntaista torstaihin kello 23 ja perjantaisin ja lauantaisin kello 
24.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Meluilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan tapahtumajärjestä-
jien tulee tehdä kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus ympäristönsuojeluvi-
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ranomaiselle erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilaisuuksista ku-
ten konserteista ja muista ulkoilmatapahtumista, joissa esitetään ää-
nentoistoa edellyttävää musiikkia. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mu-
kaan ympäristönsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoituksen johdosta 
päätös, jossa tarvittaessa annetaan meluhaittojen torjuntaa koskevia 
määräyksiä. Määräykset voivat koskea esimerkiksi päättymisaikoja, 
sallittuja melutasoja ja melumittausten järjestämistä. Tapahtumien me-
luvalvonta perustuu ympäristönsuojelulakiin ja kaupunginvaltuuston hy-
väksymiin, ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin ympäristönsuojelu-
määräyksiin.

Helsingin ympäristökeskus noudattaa erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavien tilapäisten tapahtumien melun aikarajoituksissa pääsääntöä, 
jonka mukaan useampipäiväisten ulkoilmatapahtumien on päätyttävä 
viimeistään kello 22.00. Tämä yöajan alkamisen raja pohjautuu valtio-
neuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) ja sosiaali- 
ja terveysministeriön asetukseen (545/2015) ja aiemmin ennen asetuk-
sen antamista sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa 
(2003:1) käytettyyn yöajan määrittelyyn. Perusteena mm. unen ja levon 
tarpeen huomiointi. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 23.00 as-
ti. Kokonaisharkinnan perusteella on sallittu myöhempiä aikoja tapahtu-
mapaikoittain huomioiden melun tilapäisyys. Olennaista asiassa on 
kohtuuttoman haitan syntymisen estäminen. 

Tästä pääsäännöstä on toisinaan poikettu tapahtumapaikkakohtaisen 
harkinnan perusteella. Poikkeuksia on sallittu pääsääntöisesti yksi ta-
pahtumapaikkaa kohden, Näin on voitu pitää naapurustolle aiheutuvat 
meluhaitat kohtuullisina. Muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa 
konserttien päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisai-
koja. Ympäristökeskuksen saaman asiakaspalautteen mukaan musiik-
kimelun aiheuttama häiriö kasvaa merkittävästi klo 22 jälkeen.

Ympäristökeskus on todennut, että Helsingissä tehdään vuosittain noin 
200 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta erityisen 
häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta. Näistä noin kolmasosa 
koskee tapahtumia ja kaksikolmasosaa rakennustöitä. Ympäristönsuo-
jelulain mukaisen ilmoitusmenettelyn tavoitteena on estää kohtuutto-
man haitan aiheutuminen asukkaille. Ilmoituksen perusteella tehtävän 
päätöksen määräykset voivat koskea päättymisaikoja, sallittuja meluta-
soja, asukkaille tiedottamista ja melumittausten asettamista. Häiritse-
vyyden kokemisen kannalta päättymisaika on merkittävin tekijä. Kaikille 
tapahtumille on valmisteltu myönteinen päätös. Päättymisaikaa on ra-
joitettu vain hyvin harvoin. Tällöin perusteena on ollut myöhään yöhön 
jatkuvaksi suunniteltu monipäiväinen ulkoilmakonsertti

Melutyöryhmän mietintö ja tapahtumapaikkojen konseptoinnin käynnistäminen
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Kaupunginjohtajan 28.11.2012 asettama melutyöryhmä selvitti Helsin-
gissä pidettävien ulkoilmakonserttien melurajoja, ympäristömääräysten 
melurajat ylittäneiden konserttien määrää ja ylitysten kestoja. Lisäksi 
työryhmä selvitti kilpailevien kaupunkien toimintatapoja tapahtumien 
meluasioissa. Työryhmän mietintö valmistui 27.5.2013

Työryhmän mietinnön mukaan Helsingin ympäristökeskuksen asetta-
mia melutason rajoja ei koeta toiminnalle haitalliseksi. Ongelmaksi 
muodostuvat aikarajat ja niiden harkinnanvarainen ja toimijoiden kan-
nalta ennakoimaton ja usein liian myöhään tapahtuva päätöksenteko.

Mietinnössä todetaan, että kesän 2012 melua aiheuttavat tapahtumat 
sijoittuivat tasaisesti ympäri kaupunkia ja melupäätöksen määräyksiä 
rikkoneita konsertteja oli vuosina 2011–2012 neljä (missään konsertis-
sa ei ylitetty melutasoa vaan konsertit venyivät järjestäjästä riippumat-
tomista syistä puolesta tunnista tuntiin). Kuutoskaupungit (Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) ovat yrittäneet löytää hyviä yh-
teisiä toimintamalleja tapahtumien meluasioiden yhtenäistämisessä, 
mutta toistaiseksi niitä ei ole löydetty.

Melutyöryhmän mietinnön pohjalta kaupunginjohtaja päätti 16.4.2014 
kehottaa elinkeino-osastoa valmistelemaan kaupungin strategiaohjel-
massa 2013-2016 mainittua tapahtumapaikkojen konseptointia, mu-
kaan lukien suositeltavia melutaso- ja aikarajoja. Lisäksi kehotettiin val-
mistelemaan yhdessä ympäristökeskuksen kanssa esityksen suositel-
tavista aikarajojen joustovaihtoehdoista osana tapahtumapaikkakoh-
taista konseptointia siten, että ulkoilmakonserttien päättymisaika olisi 
lähtökohtaisesti arkisin klo 23.00 ja viikonloppuisin klo 24.00, yksipäi-
väisen tapahtuman oletusaikarajan ollessa klo 24.00. Tämä konsep-
tointityö on vireillä.

Asian valmistelu aloitteen johdosta

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
kaupunki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa Helsinkiä 
koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin klo 23-7 sekä 
perjantaina ja lauantaina klo 24-7.  Asiassa järjestettiin tapaaminen, 
jossa oli edustus valtion taholta ympäristöministeriöstä ja sosiaali- ja 
terveysministeriöstä ja kaupungin osalta kaupunginkanslian elinkeino- 
ja hallinto-osastolta sekä ympäristökeskuksesta ja kulttuurikeskukses-
ta. Ympäristöministeriön edustajan mukaan asiassa on lähinnä kyse 
ympäristönsuojelulain 118 §:n kohtuuttoman haitan (erityisen häiritse-
vän melun) tulkinnasta. Taustalla on naapuruussuhdelaki (26/1920), 
erityisesti sen 17 §, jonka mukaan arvioitaessa haitan kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, haitan muu tavanomai-
suus, haitan voimakkuus ja kesto, haitan syntymisen ajankohta sekä 
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muut vastaavat seikat. Viime kädessä haitan kohtuuttomuus jää tuo-
mioistuimen harkittavaksi. Oikeuskäytännössä valitusten määrä korreloi 
kohtuuttoman haitan kanssa. Konserttien osalta perusongelma on pie-
nitaajuiset äänet. Teknisiä keinoja haitan eliminoimiseksi on käytetty 
mm. satama-alueilla ikkunarakenteissa mutta tämä koskee pysyväm-
pää haittaa, ei yksittäisiä kertaluonteisia tapahtumia. Lisäksi koettu 
haitta korreloi ajan kanssa, mitä myöhempään melua aiheuttava tapah-
tuma jatkuu, sitä haitallisempana se koetaan.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta asiaa tarkastellaan lähinnä terveys- ja 
terveydensuojeluasiana. Ratkaisut on kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen tehtävänä. Taustalla on STM:n asumisterveysasetus 
(545/2015). Asetuksen 3 §:n mukaan terveyshaittaa on arvioitava koko-
naisuutena, jolloin huomioon otetaan altistumisen todennäköisyys, tois-
tuvuus, kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta se-
kä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Ase-
tuksen 12 §:ssä säädetään asunnon ja muun oleskelutilan sisämelun 
päivä- ja yöajan keskiäänitasoista siten, että momentissa viitataan liit-
teen 2 (melun toimenpiderajat) taulukossa 1 oleviin toimenpiderajoihin. 
Pykälän 3 momentissa säädetään yöaikaisesta musiikkimelusta tai 
muusta vastaavasta, mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttavasta melusta, 
joka erottuu selvästi taustamelusta. Tällaiseen meluun sovelletaan yh-
den tunnin keskiäänitasoa LAeq, 1h (klo 22-7), joka ei saisi ylittää 25 
dB niissä tiloissa, joissa nukutaan. Muulla vastaavalla, mahdollisesti 
unihäiriötä aiheuttavalla, melulla tarkoitetaan sellaista normaalista poik-
keavaa meluhaittaa, joka vaikeuttaa nukahtamista. Tällaisia meluhaitto-
ja voi syntyä esim. elokuvateatterin äänistä, joka sisältää informatiivisiä 
elementtejä tai esim. tuulivoimalan aiheuttamasta melusta, joka ei ole 
kapeakaistaista tai impulssimaista, mutta melun kokemisen ja haittavai-
kutuksen kannalta arvioitavissa yhtä haitalliseksi. Toimenpiderajan käy-
tön keskeisenä kriteerinä on se, että meluhaitta olisi taustamelusta sel-
västi erottuvaa, eli jatkuva hyväksyttävissä oleva taustamelu ei peittäisi 
sitä kuulumattomiin. Asetuksen yöajanmääritelmä (klo 22-7) koskee 
kaikkea melua niin em. musiikki- tai muuta vastaavaa melua kuin tek-
nisten laitteiden aiheuttamaa melua.  

Ympäristönsuojelulainsäädännössä yöajanmääritelmä ei sinänsä ole 
merkityksellinen, olennaista on haitan kohtuullisuus, jota arvioidaan 
haitan kärsijän näkökulmasta. Asumisterveysasetuksen mukaan ter-
veyshaitta on arvioitava kokonaisuutena siten, että altisteen toimenpi-
derajaa sovellettaessa on otettava huomioon altistumisen todennäköi-
syys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai pois-
taa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat 
tekijät. Asetuksen yöajan (klo 22-7) rajoitukset koskevat sekä musiikki-
melua ja muuta vastaavaa mahdollisesti unihäiriöitä aiheuttavaa melua 
että teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.
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Tässä vaiheessa asian valmistelun tilanne tuotiin kaupunginhallituksen 
tietoon.

Toimenpiteenä ongelman ratkaisemiseksi kaupungin eri toimijoiden 
kesken pyritään löytämään tapahtumien järjestelyille ratkaisut ja peli-
säännöt, jotka tyydyttävät sekä tapahtumajärjestäjiä että asukkaita. Tä-
hän tapahtumapaikkakonseptointiin pyritään tapahtumapaikkojen tarve-
kartoituksella, jossa on mukana nykyiset, ns. vajaakäyttöiset, poistuvat 
ja uudet tarvittavat paikat. Tapahtumapaikkojen vuokrauskäytäntöjä py-
ritään yhdenmukaistamaan ja yhteen sovittamaan (ajat/paikat). Ympä-
ristökeskus valmistelee etukäteisohjeistuksen tapahtumajärjestäjille ja 
tapahtuma-alueiden vuokraajille. Toimenpiteet tehdään hyvissä ajoin 
ennen kesää 2016. Konseptointi käynnistetään tekemällä asukaskysely 
konserttien vaikutuksista tapahtuma-alueiden lähiasutukselle.

Asukaskysely

Syksyllä 2015 suoritettiin asukaskysely, jolla selvitettiin helsinkiläisten 
kokemuksia asuinalueen läheisyydessä järjestetyistä ulkoilmakonser-
teista sekä yleisiä asenteita ulkoilmakonserttien järjestämistä kohtaan. 
Lisäksi kysyttiin asukkaiden mielipidettä siitä, milloin ja kuinka usein 
konsertteja voitaisiin järjestää ja milloin niiden pitäisi loppua. Kysely 
kohdistettiin seuraaville viidelle alueelle, joissa ulkoilmakonsertteja oli 
järjestetty kesällä 2015: Olympiastadion, Kaisaniemi, Suvilahti, Tukku-
tori Teurastamo ja Kyläsaari. Kyselyalueet kattoivat kunkin tapahtuma-
alueen lähiympäristön asunnot kaikissa niissä ilmansuunnissa, joissa 
asuntoja on ja joihin melu pääsee leviämään esteettä. Vastaajat edusti-
vat helsinkiläisiä, joille ulkoilmakonserteista arveltiin olevan enemmän 
haittaa kuin kaupunkilaisille keskimäärin. Otoksen koko oli yhteensä 4 
921 henkilöä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 1 837. Vastausaktiivisuus oli 
37,3 %. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti ulkoilmakon-
serttien järjestämiseen lähialueillaan, ja että konserteilla nähtiin olevan 
myönteisiä vaikutuksia sekä Helsingin kaupungille että asuinympäristöl-
le. Vastaajista peräti 85 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 
ulkoilmakonsertit elävöittävät heidän kaupunginosaansa. Konserttien 
katsottiin myös parantavan kaupungin mainetta (80 % täysin tai osittain 
samaa mieltä) ja kaupunginosan mainetta (71 %). Konserttien järjestä-
misen katsottiin myös olevan hyvä asia kaupungin, kaupan ja palvelu-
jen talouden kannalta. 

Melun suuresti kiusalliseksi kokevia oli 17 % vastaajista. Kyläsaaren 
ympäristössä osuus oli 25 % ja seuraavaksi suurin Kaisaniemen ympä-
ristössä 20 %. Pienin melun suuresti kiusalliseksi kokevien osuus oli 
Tukkutorin- Teurastamon ympäristössä, 7 % vastaajista. 
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Konserteille soveltuvat päättymisajat

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa ulkoilmakonserttien sopivaan 
päättymisaikaan, erikseen viikonloppuisin perjantaisin ja lauantaisin se-
kä viikon muina iltoina. Viikonloppuisin noin 85 % hyväksyisi klo 23 asti 
kestävät konsertit ja noin 66 % klo 24 asti kestävät konsertit. Muina il-
toina (su-to) vastaavasti 89 % vastaajista hyväksyisi klo 22 asti kestä-
vät konsertit ja 64 % klo 23 jatkuvat. Henkilöt, joiden asuntoon sisään 
konserttiäänet kuuluvat ikkunoiden ja parvekeoven ollessa kiinni halua-
vat aikaisempaa päättymisaikaa kuin ne, joiden asuntoon äänet eivät 
kuulu lainkaan tai kuuluvat vain ikkunoiden tai parvekeoven ollessa au-
ki.

Ehdotetut päättymisajat eroavat myös tapahtumapaikoittain. Kaisanie-
men ympäristössä konserttien halutaan päättyvän aikaisemmin kuin 
keskimäärin ja toisaalta Tukkutorin- Teurastamon ja Suvilahden ympä-
ristössä hyväksytään hiukan myöhäisemmät päättymisajat. Myös vas-
taajien ikä vaikuttaa sopivaksi katsottuun päättymisaikaan. Nuoret salli-
vat pitempään kestäviä konsertteja kuin keski-ikäiset ja iäkkäämmät. 
Eri elämäntilanteissä olevat asukkaat suosivat erilaisia päättymisaikoja. 
Eläkkeellä tai perhevapaalla olevat suosivat aikaisempia päättymisaiko-
ja kuin muut ryhmät. 

Sopiva konserttimäärä

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kuinka usein konsertteja voitaisiin jär-
jestää, jos ne päättyvät edellisessä kysymyksessä valittuun kellonai-
kaan. Vastanneista enemmistö, 62 %, olisi valmis lisäämään konsertte-
ja kesäsesongin aikana touko- syyskuussa. Myönteisimmin lisäykseen 
suhtauduttiin Olympiastadionin ja kielteisimmin Kyläsaaren ympäristös-
sä. Kaikkein kielteisimmin konserttien lisäämiseen suhtautuivat ne, joi-
den asuntoon konserttiäänet kuuluivat ikkunoiden ja parvekeoven olles-
sa kiinni ja suuresti meluherkiksi itsensä kokevat. Useampien mielestä 
konsertteja voitaisiin järjestää joka toinen viikonloppu tai kerran kuu-
dessa. Myös joka viikonloppu sai melko suuren kannattajia. Vastaajista 
30 % esitti konserttia yhteensä viikonloppuna kuukausittain, 33 % olisi 
valmis kahteen konserttiviikonloppuun kuukausittain ja 18 % esitti kon-
serttia joka viikonloppu. Tämän perusteella kerran kuukaudessa järjes-
tettävät konsertit hyväksyisi 81 % vastaajista. Noin puolet hyväksyisi jo-
ka toinen viikonloppu järjestettävät konsertit.

Kesän 2016 tapahtumat ja melu

Kesällä 2016 järjestettiin 11 suurta ulkoilmakonserttitapahtumaa, jotka 
päättyivät klo 22 jälkeen, tapahtumapäiviä oli yhteensä 17. Isojen ul-
koilmatapahtumien lisäksi Helsingissä järjestetään vuosittain noin 60 
meluilmoitusvelvollista pienempää tapahtumaa, jotka päättyvät viimeis-
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tään klo 22. Eniten konsertteja oli Suvilahdessa ja Kaisaniemessä. Kai-
saniemeen sijoittui myös tapahtumia, jotka todennäköisesti olisi järjes-
tetty Olympiastadionilla, jos se ei olisi ollut remontissa. Myös Kyläsaa-
ressa ja Tukkutorilla järjestettiin konsertteja, jotka päättyivät myöhään. 
Hietaniemessä ja Kaivopuistossa ei konsertteja järjestetty.

Uudet käyttöönotetut päättymisaikalinjaukset

Keväällä 2016 otettiin käyttöön uudet tapahtumapaikkojen konserttien 
päättymislinjaukset, jotka tuotiin kaupunginhallitukselle tiedoksi. Ne pe-
rustuvat syksyllä 2015 tehtyyn asukaskyselyyn, joka oli kohdistettu ta-
pahtumapaikkojen lähiasutukselle eli eniten musiikkimelulle altistuville 
asukkaille. Kyselyn mukaan suurin osa asukkaista piti sopivana ulkoil-
makonserttien päättymisaikana arkisin klo 23 tai viikonloppuisin klo 24, 
jos tällaisia tapahtumia on korkeintaan noin kerran kuukaudessa. 

Ympäristökeskuksen tammikuussa 2016 julkaisemissa linjauksissa 
käytetyimmille tapahtumapaikoille on määritelty klo 23 tai 24 päättyvien 
tapahtumapäivien enimmäismäärä ottaen huomioon kyselyn tulokset 
sekä kohteen sijaintitekijät. 

Tapahtumapaikkojen vuokraajia on yhteistyössä kaupunginkanslian 
kanssa ohjeistettu priorisoimaan vuokrauspäätöksissään ne tapahtu-
mat, jotka nämä myöhäisemmät päättymisajat saavat. Ympäristökes-
kus valmistelee meluilmoituksista tehtävät päätökset näiden priorisoin-
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tien mukaan. Muussa tapauksessa toimitaan ilmoitusten saapumisjär-
jestyksen mukaan. Konsertit pyritään suunnittelemaan siten, että häiriö 
kohdistuu eri konserteissa eri alueille. 

Palautteet klo 22 jälkeen päättyneistä konserteista

Melupalautteita myöhäisistä konserteista tuli kesällä 2016 yhteensä 
291 kpl, kun edellisenä vuotena palautemäärä oli 436 kpl.

Suurimmassa osassa palautteita kiinnitettiin huomiota äänen voimak-
kuuteen, bassoääniin, myöhäiseen päättymisaikaan, tiedotuksen puut-
teeseen ja äänen kulkeutumiseen kauas. Weekendistä tuli palautetta 
laajalta alueelta Itä-Helsingistä (Herttoniemi, Herttoniemenranta, Kulo-
saari, Roihuvuori, Itäkeskus, Marjaniemi, Laajasalo, Vuosaari, Kontula, 
Myllypuro). Eniten valitettiin bassoäänien kantautumisesta sisätiloihin 
asti. Palautteissa kiinnitettiin huomiota myös meluisten konserttien kes-
kittymisestä lähekkäisille  tapahtumapaikoille ja painottumisesta ajalli-
sesti elokuulle.

Kokemukset päättymisaikalinjauksista

Meluilmoituspäätökset voitiin keväällä 2016 tehdä aiempaa aikaisem-
min, kun päättymisaikalinjaus oli tiedossa. Päättymisajoista saatiin so-
vittua hyvin vuokraajien priorisoitua myöhemmät tapahtumat. Myös tie-
dotus tehdyistä päätöksistä voitiin hoitaa aikaisemmin ja kootummin 
kuin edellisvuosina.

Melupalautteiden määrä tapahtumissa, joista viime vuonna tuli eniten 
palautteita (Weekend, Flow) laski, vaikkakin se näissä kahdessa oli sel-
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västi muita tapahtumia suurempi. Weekendin palautemäärä oli edel-
leen selvästi korkein: viime vuonna 345 palautetta, tänä vuonna 223.

Muilla tapahtumapaikoilla palautteita tuli alle 10 kpl tapahtumaa kohti.  
Viimeistään klo 22 päättyneistä tapahtumista tuli vain muutamia melu-
palautteita.

Kaikki konsertit päättyivät meluilmoituspäätösten mukaisesti. Yhdessä 
konsertissa tapahtumajärjestäjä ei hoitanut tiedotusta määräysten mu-
kaisesti ja kolmessa konsertissa ylitettiin melutasoraja.

Hernesaarenrannan uudella ravintola-alueella järjestettiin kesällä 2016 
neljä isompaa ja myöhäisempää konserttia ja noin parikymmentä live-
esitystä taustamusiikin ohella. Ravintolamelulle on tehty terveydensuo-
jelulain mukainen päätös ja live-esityksille sekä isoille konserteille ym-
päristönsuojelulain mukainen meluilmoituspäätös. Palautteita musiikki-
melusta on tullut pitkin kesää yhteensä noin 60 kpl.

Tukkutorilla on ravintolatoimintaa, viikkotapahtumia ja isoja ulkoilma-
konsertteja. Palautteita on tullut yhteensä 9 kpl. Niissä on kiinnitetty 
huomiota sekä konserttien että alueen muun toiminnan aiheuttamiin 
meluhäiriöihin.

Kallio Block Partysta on tullut sekä melu- että roskaantumispalautteita 
ja Huvilateltan konserteista kaksi melupalautetta.

Joitakin palautteita on tullut myös tapahtumista, joista ei ole tehty me-
luilmoitusta: Kansalaispuisto, Rantakesä.

Ympäristökeskuksen ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston mukaan 
päättymisaikalinjaukset ovat toimineet varsin hyvin. Päättymisajoista 
saatiin sovittua hyvin, vuokranantajat priorisoivat tapahtumia. Elinkeino-
osaston mukaan tapahtumajärjestäjiltä on tullut erittäin myönteistä pa-
lautetta pidennetyistä ajoista, varsin taloudellisesti niillä on ollut suuri 
merkitys.

Päätelmiä kesää 2017 ajatellen

Talvella 2016 käyttöön otetuilla päättymisaikalinjauksilla on tarkoitus 
jatkaa myös vuonna 2017 ja tilannetta tarkastellaan uudelleen kesän 
2017 jälkeen. 

Meluilmoituspäätöksissä tapahtumajärjestäjiä on velvoitettu tiedotta-
maan konserteista aiempaa laajemmalle alueelle, jotta ympäristön 
asukkaat osaisivat varautua paremmin tapahtuman tuottamiin mahdolli-
siin häiriöihin. Tapahtumajärjestäjien toimesta tapahtuvaa tiedottamista 
laajennettiin kesällä 2016 myös asukasyhdistyksille. Lisäksi ympäristö-
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keskus lisäsi omaa tiedottamistaan ulkoilmakonserttien meluilmoitus-
päätöksistä ja päättymisaikalinjauksista omilla verkkosivuillaan.

Tiedottamista on tarpeen edelleen kehittää ja laajentaa, koska melupa-
lautteita tulee eniten varsinaisten tapahtumien tiedotusalueiden ulko-
puolelta. Tässä tulisi nostaa myös kaupungin omaa roolia. Kaupungin 
hallintokuntien sisäisessä yhteistyössä tulisi sopia tarvittavat viestinnän 
kehittämistoimet.

Tapahtumaprosessin sujuvuuden ja konserttien päättymisaikalinjausten 
toimivuuden kannalta on edelleen tärkeää, että vuokraajatahot huoleh-
tivat myöhäisemmät päättymisajat saavien alueiden vuokrauksista kau-
pungin priorisointien mukaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Tapahtumapaikkakonseptointi

Meneillään olevalla tapahtumapaikkakonseptoinnilla pyritään paranta-
maan tapahtumajärjestäjien palvelemista. Pyrkimyksenä on luoda yh-
teiset pelisäännöt, tapahtumapaikkakortit, joihin on koottu eri tahojen 
ohjeistus. Tapahtumien järjestämistä ja sijoittumista pyritään koordinoi-
maan aiempaa paremmin tapahtumien mahdollistamiseksi ja tapahtu-
mista aiheutuvan häiriytymisen ehkäisemiseksi. Tiedottamista pyritään 
tehostamaan ja parantamaan, sillä häiriön kokemisen kannalta enna-
kolta tapahtuvalla tiedottamisella on suuri merkitys. Itsenäisyyden juh-
lavuonna 2017 tapahtumia tulee olemaan aiempaa enemmän ja näin 
ollen myös tapahtumista tullaan tiedottamaan enemmän.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

11.05.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Henrik Nyholm: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi si-
ten, että Helsinki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa 
Helsinkiä koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin 23-07 
ja perjantaisin ja lauantaisin 00-07.

Helsingille pitää luoda mahdollisuus olla kansainvälisesti kilpailukykyi-
nen muiden pohjoismaalaisten kaupunkien kanssa, joista useissa aika-
taulut kulttuuritapahtumissa ovat suopeammat. Helsingissä jatkolupia 
myönnetään sattumanvaraisesti, eikä se luo hyviä edellytyksiä tapahtu-
mien suunnitteluun ja toteutukseen. Helsingin musiikkifestivaalit ovat 
myös kansainvälisesti hyvin arvostettuja. Festivaaleilla ja kulttuurita-
pahtumilla on sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi Helsingille huomattava 
työllistävä ja taloudellinen merkitys.

Kannattaja: Lasse Männistö

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, 
että Helsinki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa Helsin-
kiä koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin 23-07 ja per-
jantaisin ja lauantaisin 00-07.

Jaa-äänet: 1
Arja Karhuvaara

Ei-äänet: 14
Emma Kari, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Henrik Ny-
holm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, 
Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Äänin 1 - 14 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmis-
teltavaksi.

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

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

timo.linden(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 24.03.2015 § 121

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan 
pidentämisestä.

Kaupungin strategian mukaan Helsingin tavoitteena on olla hauska ja 
toimiva tapahtumakaupunki. Yhtenä osana tähän kuuluvat erilaiset kau-
punkia elävöittävät tapahtumat. Myös ympäristölautakunta tukee toi-
minnallaan tätä tavoitetta huomioiden sekä tapahtumien järjestäjät ja 
asiakkaat että myös muut kaupunkilaiset.  

Ympäristökeskukseen tulee vuosittain noin 200 - 250 meluilmoitusta, 
joista 70 - 80 koskee erilaisten ulkoilmatapahtumien melua.  Kaikille ta-
pahtumille on valmisteltu myönteinen päätös. Päättymisaikaa on rajoi-
tettu vain hyvin harvoin. Tällöin perusteena on ollut myöhään yöhön jat-
kuvaksi suunniteltu monipäiväinen ulkoilmakonsertti. Ympäristökeskuk-
sen noudattama, useiden vuosien aikana muotoutunut toimintalinja on 
osoittautunut toimivaksi kompromissiksi, jolla turvataan kaikille kaupun-
kilaisille viihtyisä ympäristö. Jatkossa on kuitenkin kiinnitettävä erityis-
huomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria rajoiteta liiaksi yksittäisten va-
litusten perusteella, vaan päätöksissä huomioidaan kaupungin kokonai-
setu.

Kaupunginkanslia on käynnistämässä tapahtumapaikkojen konseptoin-
tiin tähtäävää projektia. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että niin 
tapahtumajärjestäjiä kuin asukkaita voidaan jatkossa palvella tapahtu-
ma-asioissa nykyistä paremmin ja ennakoitavammin.

Meluilmoitusmenettely
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Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan tapahtumajärjestäjien tulee teh-
dä kirjallinen ilmoitus eli meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 
erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilaisuuksista kuten konserteis-
ta ja muista ulkoilmatapahtumista, joissa esitetään äänentoistoa edel-
lyttävää musiikkia. Lain 122 §:n mukaan ympäristönsuojeluviranomai-
sen on tehtävä ilmoituksen johdosta päätös, jossa tarvittaessa anne-
taan meluhaittojen torjuntaa koskevia määräyksiä. Määräykset voivat
koskea esimerkiksi päättymisaikoja, sallittuja melutasoja ja melumit-
tausten järjestämistä. Tapahtumien meluvalvonta perustuu ympäristön-
suojelulakiin ja kaupunginvaltuuston hyväksymiin, 
ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin ympäristönsuojelumääräyk-
siin. Lisäksi päätösvalmistelussa
huomioidaan Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut konserttien päät-
tymisajoista.

Ulkoilmatapahtumien päättymisajat Helsingissä

Helsingin ympäristökeskus noudattaa erityisen häiritsevää melua ai-
heuttavien tilapäisten tapahtumien melun aikarajoituksissa pääsääntöä, 
jonka mukaan useampipäiväisten ulkoilmatapahtumien on
päätyttävä viimeistään kello 22.00. Tämä yöajan alkamisen raja poh-
jautuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 
ja sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysoppaassa (2003:1) käy-
tettyyn yöajan määrittelyyn. Yksipäiväinen tapahtuma voi kestää kello 
23.00 asti.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa tapahtumapaikkakohtaisen har-
kinnan perusteella ottaen huomioon muun muassa muiden tapahtu-
mien määrä, kesto ja ajoitus alueella ja sen lähiympäristössä
sekä melun leviämisolosuhteet konserttipaikalla. Poikkeuksia on sallittu 
pääsääntöisesti yksi tapahtumapaikkaa kohden. Ympäristökeskuksen 
kokemuksen mukaan tätä linjaa noudattamalla on voitu pitää naapurus-
tolle aiheutuvat meluhaitat kohtuullisina. Ympäristökeskuksen tietojen 
mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien päätty-
misajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.

Ympäristölautakunta toteaa, että päättymisajalla on kaikkein suurin 
merkitys konserttimelun häiritsevyyteen. Häiritsevyys kasvaa mitä myö-
hempään konsertti jatkuu. Ympäristökeskuksen saaman asukaspalaut-
teen perusteella musiikkimelun aiheuttama häiriö kasvaa merkittävästi 
kello 22.00 jälkeen. Toisaalta on huomioitava asiakaspalautteen edus-
tavuus verrattuna musiikkitapahtumien kävijäjoukkoon ja kaupungin 
saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkitapahtumat ovat osa viihtyisää 
kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupunkiasumiseen, eikä ympäristö-
keskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta kaupungissa myöskään yöai-
kaan. 
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Tapahtumapaikkakonseptointi

Helsingin keskeisimpien tapahtumapaikkojen konseptointi on käynnis-
tymässä kaupunginkanslian koordinoimana. Konseptoinnin tavoitteena 
on osoittaa tapahtumille ja niiden kohderyhmille sopivat
tapahtumapaikat. Lisäksi konseptoinnin tavoitteena on muun muassa 
tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä ympäristöasioiden huo-
mioimisen vahvistaminen.

Ympäristölautakunta toteaa, että tapahtumapaikkakonseptoinnissa olisi 
tarpeen määritellä tapahtumien vuosittainen enimmäismäärä, ohjeelli-
set päättymisajat, mahdolliset hiljaiset ajanjaksot ja suunnitelma
asukkaiden tiedottamisesta. Tämä parantaisi meluilmoituspäätösten 
ennakoitavuutta ja palvelisi tapahtumanjärjestäjiä, alueiden vuokraajia 
ja asukkaita parhaiten. Samalla asukkaiden kokema meluhaitta piene-
nisi, kun tapahtumapaikan toiminta suunniteltaisiin ja sovitettaisiin ym-
päristömelu huomioon ottaen ja naapureille etukäteen tiedottaen. En-
nakkotiedon lisäksi olisi tärkeää järjestää asukkaille mahdollisuus pa-
lautteenantoon. Konseptoinnin toimivuus voitaisiin jokaisen tapahtuma-
kauden jälkeen arvioida ja tarkistaa seuraavaa vuotta varten.

Konseptoinnin avulla tapahtumia voitaisiin mahdollisesti hajauttaa 
useammalle alueelle mukaan lukien keskustan ulkopuoliset alueet. Kun 
tapahtumapaikkoja olisi enemmän, olisi mahdollista järjestää nykyistä 
enemmän pidempään kestäviä konsertteja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Sami Mutti-
laisen valtuustoaloitteesta ulkoilmakonserttien päättymisajan pidentä-
misestä siten, että soittoaika olisi sunnuntaista torstaihin kello 23.00 se-
kä perjantaisin ja lauantaisin kello 24.00. Aloitteen mukaan muissa 
Pohjoismaissa ja Tallinnassa meluluvat ovat tuntia tai kahta pidemmät, 
ja myös muun Euroopan mittakaavassa Helsingissä ollaan kaukana pe-
rässä. Lisäksi aloitteen mukaan muissa Suomen kaupungeissa rajoi-
tukset ovat suopeammat. Tapahtumat elävöittävät, lisäävät kaupungin 
houkuttelevuutta ja kansainvälistä tunnettavuutta.

Käsittely

24.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkos-
sa on kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikult-
tuuria rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksis-
sä huomioidaan kaupungin kokonaisetu.”
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Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen 
tietojen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi 
häiritä nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiper-
heitä.

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on 
huomioitava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtu-
mien kävijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupun-
kitapahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kau-
punkiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liiken-
ne ja ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. 
Myös muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa 
huomattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Kannattajat: Joona Haavisto

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jäl-
keen: "Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukult-
tuuria ja dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asuk-
kaiden varautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä 
saatava mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella 
kaupunkilaisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien 
kanssa, että mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossa-
kin - myös yöaikaan."

Kannattajat: Joona Haavisto
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Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Perustelu: "Jätän eriävän 
mielipiteen, koska ratkaisu johtaa virheelliseen lain tulkintaan ja on oi-
keuskäytännön vastainen."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen kolme (3) loppuun: "Jatkossa on 
kuitenkin kiinnitettävä erityishuomiota siihen, ettei kaupunkikulttuuria 
rajoiteta liiaksi yksittäisten valitusten perusteella, vaan päätöksissä 
huomioidaan kaupungin kokonaisetu.”

Jaa-äänet: 2
Miriikka Laakkonen, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 7 (7):  “Ympäristökeskuksen tieto-
jen mukaan muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa konserttien 
päättymisajat vastaavat varsin hyvin Helsingin päättymisaikoja.”

Jaa-äänet: 6
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleesta 8 (8): Yöaikainen melu voi häiritä 
nukkumista. Eniten melu haittaa vanhuksia, sairaita ja lapsiperheitä.

Jaa-äänet: 4
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Timo Pyhälahti
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4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus kappaleen 8 loppuun: "Toisaalta on huo-
mioitava asiakaspalautteen edustavuus verrattuna musiikkitapahtumien 
kävijäjoukkoon ja kaupungin saamaan kokonaishyötyyn. Kaupunkita-
pahtumat ovat osa viihtyisää kaupunkikulttuuria, ja ne kuuluvat kaupun-
kiasumiseen, eikä ympäristökeskus voi varmistaa täyttä hiljaisuutta 
kaupungissa myöskään yöaikaan."

Jaa-äänet: 3
Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Miriikka Laakkonen, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 1
Timo Latikka

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Kaupungissa melurajat ovat ohjeellisia, sillä jo esimerkiksi liikenne ja 
ravintolat aiheuttavat hankalasti kontrolloitavaa kaupunkimelua. Myös 
muut kuin musiikkitapahtumat saattavat aiheuttaa kaupungissa huo-
mattavaa melua etenkin kesäisin yöaikaan. "

Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysehdotus uudeksi kappaleeksi kappaleen 8 jälkeen: 
"Ympäristökeskuksen tavoitteena onkin edistää neuvottelukulttuuria ja 
dialogia tapahtumanjärjestäjien ja asukkaiden kesken. Asukkaiden va-
rautumista meluisiin tapahtumiin helpottaa etukäteen niistä saatava 
mahdollisimman tarkka tieto. Tavoitteena on sekä kuunnella kaupunki-
laisia ja ohjata heitä keskusteluun tapahtumanjärjestäjien kanssa, että 
mahdollistaa kaupunkitapahtumien järjestäminen jatkossakin - myös 
yöaikaan."
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Jaa-äänet: 5
Miriikka Laakkonen, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, 
Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32008

tanja.rajamaki(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 03.03.2015 § 29

HEL 2015-000526 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi aloitteesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa otetaan kantaa Helsingin pitkäaikaiseen keskusteluun kon-
serttien melusta. Tässä keskustelussa kulttuurikeskus on aina edusta-
nut nykykäytäntöä sallivampaa kantaa.

Aloitteessa esitetyt uudet kellonaikarajat ovat hyvin samansuuntaisia 
kuin kaupunginjohtajan 28.11.2012 asettaman melutyöryhmän mietin-
nössä mainitut. Nämä kellonaikarajat mahdollistaisivat kaupungissa 
omaehtoisesti syntyvän tapahtumakannan toiminnan nykyistä selvästi 
paremmin sekä palauttaisivat Helsingin kansainvälisten tapahtumien 
suhteen kilpailukykyiseksi tapahtumapaikaksi. Esitetyt kellonaikarajat 
eivät tosiasiallisesti hankaloita monenkaan asukkaan elämää.

Helsingin tapahtumakanta on melko tasaisesti levittynyt. Vaikka tapah-
tumia on paljon, eivät ne useinkaan häiritse samoja asukkaita. Olym-
piastadionin melu ei kanna siihen osaan Töölöä, jota Hietaniemen ran-
nan konsertti häiritsee ja toisaalla Kalasataman kentän ja Suvilahden 
tapahtumien melut eivät nekään risteä. Suurimmassa osassa vakiintu-
neita tapahtumapaikkoja on yksi tai kaksi tapahtumaa vuodessa. Hel-
singin ainoa ensisijaisesti tapahtumille suunniteltu alue on Suvilahden 
kenttä, jonka tasaisuuden ansiosta alueelta kantautuva melu lähes 
poikkeuksetta leviää eri suuntaan kuin edellisen tapahtuman, kun lavo-
jen suuntaus on joka tapahtumassa erilainen.

Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuo-
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doissa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, 
että harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. Ei ole lakia tai di-
rektiiviä, joka sanelisi mikä on yöaikaisen melun korkein sallittu desibe-
litaso. Muiden kaupunkien lupakäytännöt osoittavat, että halutessaan 
viranomainen voi käyttää kokonaisharkintaa, joka johtaa aloitteen mu-
kaisiin soittoaikarajoituksiin. Helsingin nykykäytännöt ovat tiukat ja näin 
ollen rajoittavat Helsingin kehittymistä nykyistä monipuolisemmaksi ja 
elävämmäksi kulttuurikaupungiksi.

On aiheellista todeta, että esitetty muutos lupakäytäntöihin ei aiheuta 
lainkaan kustannuksia Helsingille. Mikäli se johtaa menestyksekkääm-
piin tapahtumiin, luo se työllisyyttä ja yritysten elinvoimaisuutta.

Käsittely

03.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Esitän viiden kappaleen alkua muutettavaksi. 
Poistetaan ajatus poliittisen linjauksen vaikeudesta. Viides kappale 
muutetaan alkamaan seuraavasti:

"Asioista päättävä elin - ympäristökeskus - on asiassa lupaviranomai-
nen. Poliittinen tahto näkyy ympäristönsuojelumääräysten sanamuo-
doissa, joita tässä aloitteessa esitetään muutettaviksi. Tulee muistaa, 
että harkintaa voi käyttää nykyistä selvästi enemmän. .."

Kannattajat: Risto Kolanen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimieleisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi
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§ 987
V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomi-
sesta Helsinkiin

HEL 2016-006228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan kerran kesällä järjestettävää kierrätystavarapäivää, jonka aikana 
olisi mahdollisuus myydä pysäköintipaikoille pysäköidyistä autoista ta-
varaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa 
kuvatun kaltaista toimintaa järjestetään jo nyt Siivouspäivä-nimellä. Sii-
vouspäivä –tapahtumaan on tarjolla erilaisia paikkoja eri puolilla kau-
punkia. Pysäköintipaikkojen käyttämistä myyntitoimintaan ei voida lii-
kenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta pitää perusteltu-
na, koska pysäköintipaikat sijaitsevat pääsääntöisesti katualueella.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.10.2016 § 396

HEL 2016-006228 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Valtuustoaloitteen mukainen kierrättämis- ja kirpputoritoiminta on ym-
päristöystävällinen ja luonnonvaroja säästävä tapa päästä eroon tar-
peettomiksi käyneistä tavaroista. Valtuustoaloitteessa kuvatun kaltaista 
toimintaa on Yhteismaa ry järjestänyt Helsingissä Siivouspäivä-nimellä 
viime vuosien aikana kahdesti vuodessa. Yhteismaa ry:n, rakennusvi-
raston ja poliisin kanssa on etsitty ja löydetty hyviä toimintatapoja, jotta 
tapahtuma on voitu toteuttaa turvallisesti ja mahdollisimman vähän ym-
päristöä haittaavasti ja roskaavasti. 

Kirpputoritoiminta sopii erityisen hyvin torialueille, jotka on suunniteltu 
toritoiminnan lähtökohdista ja jonne on ihmisten helppo tulla ja löytää. 
Helsingissä toritoiminnasta vastaa tukkutori, joka hallinnoi kaupallisia 
toreja. Tukkutori mahdollistaa kirpputoritoimintaa mm. hallinnoimillaan 
Hietalahden, Hakaniemen ja Ylä-Malmin toreilla.

Yleisillä alueilla sijaitsevat pysäköintipaikat sijaitsevat lähtökohtaisesti 
moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla katualueilla, joilla tapahtuva myyntitoi-
minta aiheuttaa haittaa ja vaaratilanteita jalankululle, pyörä-, joukko- ja 
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autoliikenteelle. Liikenteen sujuvuus-, turvallisuus- ja esteettömyysnä-
kökohdat huomioiden moottoriajoneuvoille ja pyöräilyyn tarkoitetuilla 
alueilla tapahtuvaa kirpputoritoimintaa ei näin voida pitää suositeltava-
na.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi
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§ 988
V 30.11.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja 
sen taimenkannan elvyttämisestä

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Haaganpurolle laaditaan toimenpidesuunnitelma puron 
alajuoksun ennallistamiseksi ja taimenkannan elvyttämiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloittees-
sa esitetty toimenpide Haaganpuron kunnostamiseksi kalojen kululle 
sopivaksi mm. patorakennelmaa muuttamalla on 2007 valmistuneen 
Helsingin pienvesiohjelman mukainen toimenpide, jota ei kuitenkaan 
ole tähän mennessä toteutettu. Haaganpuroa on viimeksi kunnostettu 
vuonna 2010 poistamalla kasvillisuutta ja kiintoainesta.
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Haaganpuron kunnostamisen tavoite on nostettu esiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnan päätöksessä 14.6.2016 Helsingin yleiskaavasta. 
Lautakunta päätti todeta jatkovalmistelussa varmistettavan, että Haa-
ganpuron arvokas taimenkanta säilyy. Uusi yleiskaava, aluetta koskeva 
voimassa oleva asemakaava sekä vireillä oleva asemakaavan muutos 
mahdollistavat Haaganpuron Vihdintien ja meren välisen osuuden pa-
rantamisen.

Rakennusvirasto laatii parhaillaan Haaganpuron alueelle hulevesiselvi-
tystä, jossa tarkastellaan myös purossa olevan padon madaltamisen ja 
avaamisen vaikutuksia tulvien hallintaan ja kalaston elinolosuhteiden 
parantamiseen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa käynnissä olevassa Ha-
kamäentie - Kehä I hulevesi- ja perustamistapaselvityksessä, joka liittyy 
Hämeenlinnanväylän bulevarditarkasteluun, Haaganpuron merkittävyys 
ja taimenten elinolosuhteiden turvaaminen otetaan suunnittelussa huo-
mioon.

Kaupunginhallitus toteaa, että kokonaisvaltaisen suunnitelman tekemi-
nen Haaganpuron kunnostamisesta on kannatettavaa. Itse kunnostus-
hanketta ei ole voitu ottaa vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisäl-
tyvään vuosien 2017 – 2026 investointiohjelmaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 285

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Haaganpuron ja sen taimenkannan el-
vyttämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron ala-
juoksua koskevan toimenpidesuunnitelman laatimisesta.

Haaganpuron suulle on 1980-luvulla rakennettu betoninen kynnysra-
kenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella maisemallisesti halutussa 
tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että puistoalueella veden pinta on 
lähes tasavedessä. 

Vuonna 2007 valmistuneessa Helsingin pienvesiohjelmassa on esitetty 
toimenpiteeksi puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kulul-
le sopivaksi jakamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimai-
seksi kiveämällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti li-
sääntyy. Toimenpide-ehdotusta ei ole toteutettu. Aloitteessa kunnostet-
tavaksi ehdotetulta puron osalta on kuitenkin poistettu kiintoainesta ja 
uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 Uudenmaan 
ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Silloin myös le-
vennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhteidenparanta-
miseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannettiin hiukan ka-
laston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. Liikuntaviras-
ton lausunnon mukaan purossa on elinvoimainen paikallinen taimen-
kanta.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan kalojen nousua puroon 
helpottava pohjapadon alentaminen tai poistaminen voi väärintoteutet-
tuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloille. Riskinä on myös meri-
veden nouseminen purouomaan silloin kun meriveden pinta on korkeal-
la. Puiston viereisten korttelialueiden geotekninen stabiliteetti on otetta-
va huomioon. Veden pinnan lasku voi aiheuttaa uoman reunojen vaka-
vuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua esimerkiksi tulvatasantein 
hankaloittaa se, että uoma on perustettu osittain hirsiarinarakenteelle.

Yleiskaavassa 2002 aloitteessa esitetty meren ja Vihdintien välinen 
alue Haaganpurosta on osoitettu kaupunkipuiston alueeksi ja valmis-
teilla olevassa yleiskaavaehdotuksessa virkistys- ja viheralueeksi. Voi-
massa olevassa asemakaavassa Haaganpuro on osoitettu puisto- ja 
vesialueeksi. 

Vireillä olevassa Pikku-Huopalahden pohjoisosan asemakaavan muu-
toksessa on tehty Pikku-Huopalahden pohjoisosan hulevesiselvitys. 
Purolle on esitetty linjauksen muutosta, jolloin se mahdollistaa putkite-
tun osuuden muuttamisen avouomaksi.
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Lisäksi rakennusvirastossa on tehty koko Haaganpuron valuma-alueen 
hulevesiselvitys, joka on otettu huomioon kaavoitustyössä. Kalaston eli-
nolosuhteet ja niiden parantaminen on otettu selvityksissä huomioon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa huomioon taimenen elinolosuhteiden 
vaalimisen koko valuma-aluetta koskevassa suunnittelussa. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa on käynnistetty Hämeenlinnanväylän bulevardi-
tarkasteluun liittyvä hulevesi- ja perustamistapaselvitys välillä Haka-
mäentie - Kehä I. Työssä on  tarkoitus selvittää kuinka pystytään hallit-
semaan Haaganpuron tulvimisen vaikutukset sekä mahdollisen uuden 
rakentamisen määrälliset ja laadulliset vaikutukset Haaganpuroon. 
Haaganpuron merkittävyys ja taimenten elinolosuhteiden turvaaminen 
otetaan suunnittelussa erityisesti huomioon.

Liikuntalautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan asiasta antamissa 
lausunnoissa on todettu tarkemmin puron ennallistamista koskevia ai-
emmin esitettyjä periaatteita.

Uusi yleiskaava, aluetta koskeva asemakaava ja vireillä oleva asema-
kaavan muutos mahdollistavat Haaganpuron Vihdintien ja meren väli-
sen osuuden parantamisen ottaen huomioon puron virkistys- ja maise-
manäkökulman ja yleisten töiden lautakunnan ja liikuntalautakunnan 
lausunnoissa mainitut reunaehdot.

Haaganpuron alajuoksun toimenpidesuunnitelman laatimisessa tulee 
ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluvirastossa aloitettu Hämeenlinnan-
väylän bulevarditarkasteluun liittyvän hulevesi- ja perustamistapaselvi-
tys välillä Hakamäentie - Kehä I.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 357

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Haaganpuro (entinen Mätäpuro) virtaa Pakilan, Maunulan ja Haagan 
läpi Pikku-Huopalahteen. Pääuoman pituus on 11,6 km, josta alle 25 % 
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on putkitettu. Keskivirtaamaksi on pienvesiohjelmassa arvioitu 101 l/s. 
Virtaamavaihtelut ovat suuria. Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotettu 
osuus on noin 700 metriä. Haaganpuron suulle on 1980-luvulla raken-
nettu betoninen kynnysrakenne, jolla vesipinta pidetään puistoalueella 
maisemallisesti halutussa tasossa. Kynnys on rakennettu niin, että 
puistoalueella veden pinta on lähes tasavedessä. 

Ehdotettu toimenpide on vuonna 2007 valmistuneen Helsingin pienve-
siohjelman mukainen. Pienvesiohjelmassa on esitetty toimenpiteeksi 
puron suun patorakennelman muuttamista kalojen kululle sopivaksi ja-
kamalla pudotuskorkeutta pidemmälle matkalle koskimaiseksi kiveä-
mällä, jolloin taimenen kutu- ja poikastuotantohabitaatti lisääntyy. Tätä 
pienvesiohjelmassa esitettyä toimenpide-ehdotusta ei ole toteutettu. 
Aloitteessa kunnostettavaksi ehdotetulta puron osalta on poistettu kiin-
toainesta ja uomaan kertynyttä kasvillisuutta viimeksi vuonna 2010 Uu-
denmaan ympäristökeskuksen tekemän suunnitelman mukaan. Silloin 
myös levennettiin padon harjassa olevaa aukkoa virtausolosuhteiden 
parantamiseksi ja tulvien pienentämiseksi. Muutoksella parannettiin 
hiukan kalaston vaellusmahdollisuuksia padon yläpuolisille alueille. 

Puroon on onnistuttu kotiuttamaan purossa luontaisesti viihtyvä taimen-
kanta. Kalojen elinolosuhteiden parantamiseksi Virtavesien hoitoyhdis-
tys on tehnyt talkookunnostuksia Haaganpurolla ja sen sivu-uomalla 
Maunulanpurolla. Rakennusvirasto on teettänyt uomakunnostuksia, 
joissa on myös poistettu tai madallettu nousuesteitä.

Kalojen nousua puroon helpottava pohjapadon alentaminen tai poista-
minen voi väärintoteutettuna alentaa vedenpintaa liian matalaksi kaloil-
le. Riskinä on myös meriveden nouseminen purouomaan silloin kun 
meriveden pinta on korkealla. Puiston viereisten korttelialueiden geo-
tekninen stabiliteetti on otettava huomioon. Veden pinnan lasku voi ai-
heuttaa uoman reunojen vakavuuden heikkenemistä. Uoman muotoilua 
esimerkiksi tulvatasantein hankaloittaa se että uoma on perustettu osit-
tain hirsiarinarakenteelle.

Pikku-Huopalahden aluetta on täytetty eri aikoina ja maamassojen laa-
tu on tarpeen varmistaa jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa huomioon 
myös maaperän sisältämät mahdolliset haitta-aineet.

Haaganpuron valuma-alueelle on rakennusvirastossa parhaillaan te-
keillä hulevesiselvitys. Työssä on selvitetty Haaganpuron valuma-alu-
een nykytilaa ja suunnitteilla olevien kaavahankkeiden ja yleiskaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen vaikutuksia hulevesien virtaamiin 
ja tulvahuippuihin. Selvityksessä on tarkasteltu myös padon madaltami-
sen ja avaamisen vaikutuksia tulvien hallintaan sekä kalaston elinolo-
suhteiden parantamiseen. 
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Kunnostushankkeesta tulee tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma kus-
tannusarvioineen. Hanke ei sisälly vuosien 2017–2026 investointiohjel-
maan. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon taimenkannan elvyttämisen 
lisäksi ympäristönsuojelulliset, maisemalliset ja teknistaloudelliset nä-
kökohdat. Puron tulvimisherkkyys ja virkistyskäyttö ovat myös tärkeitä 
huomioon otettavia asioita.

Yleisten töiden lautakunta pitää hyvänä esitystä Haaganpuron alajuok-
sun kunnostamisesta huomioon ottaen edellä mainitut reunaehdot.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 106

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Haaganpuron kunnostamista. 

Liikuntalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen Haaganpuron 
Pikku-Huopalahden alueen uoman ennallistamiseksi välillä meri-Vihdin-
tie.

Aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki laatii toimenpidesuunnitelman 
siitä miten Haaganpuron padolla tehty tekolampi-osuus, eli Haaganpu-
ron Pikku Huopalahden alueen uoma, osuudella Vihdintie-meri voitai-
siin ennallistaa takaisin uhanalaisella taimenelle soveliaaksi. Puron 
suulla oleva pato muodostaa tällä hetkellä vaellusesteen. Kaikkien ka-
lojen kulku tulisi olla turvattu, ja tekolampi saada muutettua takaisin vir-
taavaksi puroksi, vastaavanlaiseksi kun puro on ylempänä Haagan 
puolella, eli Kauppalanpuistossa. Kalaisampana ja virtaavan puron tul-
vatasanteineen puron vedenlaatu paranisi, eikä puro olisi liettynyt ja 
umpeenkasvanut, niin kuin tähän asti. Puron ennallistaminen tekisi uo-
man viihtyisämmäksi sekä lähialueen asukkaille että kaloille. 

Aloitteen tekijät esittävät myös että toimenpidesuunnitelman laatimisen 
yhteydessä tehdään toteutuksen hinta-arvio ja että suunnitelma huo-
mioi toimenpiteiden ympäristövaikutukset muiltakin osin kuin taimenen 
suojelun kannalta. 
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Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Jukka Linder, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87964

jukka.linder(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.08.2016 § 261

HEL 2016-007253 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiassa seu-
raavan lausunnon.

Ympäristölautakunta puoltaa esitystä laatia toimenpidesuunnitelma sii-
tä, miten Haaganpuron padolla tehty tekolampiosuus voitaisiin ennallis-
taa takaisin taimenelle soveliaaksi. Haaganpurolla on tehty kaupungin 
ja vapaaehtoisten yhdistysten toimesta useita purokunnostuksia. Lisäk-
si puroon on istutettu äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikasia. 
Haaganpuron laskukohdassa Pikku-Huopalahteen on pato, joka toimii 
kalojen ja muiden vesieliöiden nousuesteenä. Lisäksi padon yläpuoli-
nen vesiallas on hyvin hitaasti virtaava eikä näin ollen houkuttele nou-
sevia taimenia. Haaganpuron alaosa virtaa hyvin hitaasti, eikä puron 
ympärillä ole juurikaan suojaavaa puustoa. Puuston puuttumisen takia 
purouoma on ruovikoitunut. Lisäksi alueella on tulvimisongelmia. Toi-
menpidesuunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon virtakutuisten kalo-
jen lisäksi myös muut vesieliöt sekä muun muassa patoaltaaseen las-
keutuneen sedimentin laatu, alueen virkistykselliset arvot sekä alajuok-
sun laajempi kunnostaminen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Katja Pellikka, tutkija, puhelin: +358 9 310 31510

katja.pellikka(a)hel.fi
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§ 989
V 30.11.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöi-
den ylijäämämassoista

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki pyrkisi järjestämään kaikille rakentajille ylijäämä-
massojen varastointialueita.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus on 7.1.2015 hyväksynyt Helsingin kaivumaiden hyö-
dyntämisen kehittämisohjelman 2014 - 2017, jonka eräinä tavoitteina 
on vähentää ylijäämämaiden muodostumista ja lisätä hyötykäyttöä se-
kä turvata riittävät vastaanottopaikat. Kehittämisohjelma toimii pohjana 
hallintokuntien työlle maa-ainesten paremmalle hyödyntämiselle, kulje-
tusten vähentämiselle ja muille ohjelmassa mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Maa-ainesten massahallinnan avulla kaupunki on saanut hyvin hyödyn-
nettyä puhtaita maamassoja aluerakentamiskohteissa. Aluerakentamis-
kohteiden kapasiteetti riittää kuitenkin palvelemaan pääsääntöisesti 
vain asianomaista aluetta ja kaupungin omia tarpeita. Jossain määrin 
on pystytty ottamaan vastaan myös yksityisiltä rakentajilta hyvälaatuisia 
kaivumaita ja louheita.

Helsingissä ei tällä hetkellä ole yhtään kaavoitettua massojen kierrätys-
kenttää, eikä uusien kenttien saaminen ole helppoa mm. toiminnan 
luonteen, kaupunkirakenteen, ympäristön vastustuksen yms. seikkojen 
takia. Erityisesti heikkolaatuisten massojen vastaanottamiselle on vai-
kea osoittaa vastaanottopaikkaa. Helsingin alueelle uusien paikkojen 
avaaminen on käytännössä mahdotonta Östersundomin aluetta lukuun 
ottamatta. 

Uudessa yleiskaavassa ei sen yleispiirteisyyden takia ole osoitettu 
maan-ainesten käsittelyyn ja varastointiin paikkoja erillisinä toimintoina. 
Mahdolliset paikat osoitetaan osana jatkosuunnittelua. Östersundomin 
yleiskaava-alueelle on suunniteltu vaihtoehtoisia alueita puhtaiden 
maamassojen vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoituk-
seen. Lisäksi on suunniteltu esirakentamisaluetta, jonka osia voitaisiin 
käyttää väliaikaisesti aluerakentamista palvelevaan käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että tarvittavia sijoituspaikkoja pyritään kehit-
tämisohjelman mukaisesti saamaan pääkaupunkiseudulle. Uusia vas-
taanottopaikkoja ei kuitenkaan ole saatavissa käyttöön nopealla aika-
taululla, joten tällä vuosikymmenellä Helsinkiin ei ole muodostumassa 
kattavaa kierrätysverkostoa maamassoille. Ylijäämämaiden entistä pa-
rempi hyödyntäminen sekä välivarastointi- ja loppusijoituspaikkojen ai-
kaansaaminen edellyttävät hyvää ja suunnitelmallista yhteistyötä seu-
dullisesti ja eri osapuolten kesken.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 283

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungin Kaivumaiden kehittämisohjelmassa 2014–2017 kaupunki-
suunnittelun yhdeksi tavoitteeksi on määritetty ylijäämämaiden muo-
dostumisen minimointi ja hyötykäyttöön soveltuvan materiaalin syntymi-
sen maksimointi. Kehittämisohjelma on valmistunut vuonna 2013. Ta-
voitteeksi on asetettu mm. kaupungin maanrakennuskustannusten ja 
maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuosien 2014–2017 aika-
na vuoden 2010 tasosta. Ohjelmaan liittyvässä toimenpideohjelmassa 
on kuvattu toimenpiteitä, joilla tavoitteet saavutetaan.

Kaavoituksen yhteydessä riittävän aikaisessa vaiheessa tunnistettu esi-
rakentamistarve antaa mahdollisuuden käyttää menetelmiä, joilla eh-
käistään maanvaihtojen tarvetta. Näin säästetään neitseellisiä luonnon-
varoja, kuljetus- ja työmaakustannuksia sekä vähennetään rakentami-
sesta ja liikenteestä koituvia päästöjä. Toimenpideohjelmassa esitetyn 
mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että eriasteisissa kaavoissa on 
esitetty maa-aineksille riittävästi käyttömahdollisuuksia ja loppusijoitus-
kapasiteettia osana pääkäyttötarkoitusta. Lisäksi toimenpideohjelmas-
sa linjataan, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ottaa mer-
kittävän roolin pääkaupunkiseudun materiaalitehokkuuden parantami-
sessa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa ei kaavan yleispiirteisyydestä johtuen 
ole osoitettu maa-ainesten käsittely-, varastointi tai hyödyntämisalueita 
erillisinä toimintoina, vaan mahdolliset paikat osoitetaan osana jatko-
suunnittelua.

Östersundomin yleiskaava-alueella on suunniteltu vaihtoehtoisia alueita 
puhtaiden maamassojen ottoon ja käsittelyyn ja varastointiin sekä lop-
pusijoitukseen. Alueita koskeva merkintä sisältää määräyksen, jonka 
mukaan käsittelyn päätyttyä alue asemakaavoitetaan yleiskaavakartas-
sa osoitettuun pääkäyttötarkoitukseen ja määräaikaisessa käytössä on 
otettava huomioon yleiskaavan mukainen loppukäyttö. Lisäksi Öster-
sundomin yleiskaavaan on suunniteltu merkittäväksi esirakentamisalue, 
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jonka osia voidaan osoittaa väliaikaiseen aluerakentamista palvelevaan 
tukikohta-, varastointi- tai vastaavaan käyttöön.

Malmin lentokentän alueen kaavoituksessa on tarkoitus kiinnittää huo-
miota maa-ainestalouteen ja rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden 
tilatarpeeseen. Kaavarunkoon on luonnosteltu määräystä, jonka mu-
kaan alueella tulee pyrkiä kierrättämään rakentamisessa muodostuvia 
massoja mahdollisimman tehokkaasti ja rakentamisen aikana alueella 
tullee varautua massojen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan.

Maankäytön suunnitteluvaiheessa ei oteta kantaa siihen, mikä taho 
mahdollisia käsittelyalueita tulevaisuudessa hallinnoi taikka vaatimuk-
sia niille tuotaville aineksille.

Kaupungilla on toiminnassa välivarastointipaikkoja aluerakentamiskoh-
teissa kuten Jätkäsaaressa, Kruunuvuorenrannassa, Kalasatamassa ja 
Hernesaaressa. Tulevista aluerakentamiskohteista ainakin Koivusaa-
reen on suunniteltu välivarastointialuetta. Näitä alueita ei ole osoitettu 
alueiden kaavoissa niiden väliaikaisen luonteen vuoksi. Alueet on 
suunniteltu yhdessä kaavoittajien kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
on myös antanut lausuntonsa alueiden ympäristölupahakemuksista.

On huomionarvoista, että Helsingissä kaupunki on pystynyt järjestä-
mään omilla työmaillaan syntyvien maa-ainesten käsittelyn siten, että 
kuljetuksia ulkopuolisiin kohteisiin ei ole tarvittu. Näin on vältetty ylijää-
mämaiden sekä niillä korvattujen neitseellisten ainesten pitkistä kulje-
tusmatkoista ja ylijäämämaiden vastaanottomaksuista aiheutuvat kus-
tannukset. Lisäksi kierrätystoiminnalla on ollut merkittävää vaikutusta 
maanrakennustoiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
muodostumisessa. Maa-aineshuollon suunnitelmallisen järjestämisen 
vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästi on tutkittu mm. Ku-
ninkaantammessa ja vaikutukset päästöjen vähentämiseen olivat mer-
kittävät.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Kati Immonen, insinööri, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2016 § 365

HEL 2016-007581 T 00 00 03

Lausunto
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Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Helsingin kaupungin virastoissa toimitaan kaupunginhallituksessa 
7.1.2015 käsitellyn ”Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämi-
sohjelman” mukaisesti. Tällä toiminnalla on pystytty vähentämään mer-
kittävästi ns. rekkarallia.

Helsingin kaupungin yleisten alueiden rakentamisessa muodostui 
vuonna 2015 yhteensä 520 000 t kaivumaita, joista  470 000 t pystyttiin 
hyödyntämään yleisillä alueilla. Heikkolaatuisia kaivumaita toimitettiin 
ulkopuolisille puitesopimusvastaanottajille 50 000 t. Myös yksityisiltä ra-
kentajilta otettiin vastaan hyvälaatuisia kaivumaita ja louhetta. Esimer-
kiksi Kruunuvuorenrannassa sijaitsevalle kierrätyskentälle otettiin vuon-
na 2015 Kalasataman Redi-työmaalta sekä useilta muilta louhintatyö-
mailta vastaan yli miljoona tonnia louhetta. Kaupungilla ei ollut osoittaa 
hyötykäyttöä Tripla-keskuksen heikkolaatuisille maille, koska omiakin 
maita toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille.

Aluerakentamishankealueilla (Länsisatama, Kalasatama, Kruunuvuo-
renranta) on väliaikaiset, ympäristöluvitetut massojen kierrätyskentät, 
jotka ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi Länsisataman 
kierrätyskentällä jalostettiin maarakentamisen tarpeisiin talvella 
2015‒2016 noin 700 000 t Länsimetron tunnelilouhetta. Kierrätyskent-
tien kapasiteetit riittävät pääasiassa ainoastaan palvelemaan kyseisen 
alueen rakentamista. Lisäksi kentät poistuvat pääsääntöisesti käytöstä 
2020-luvun alussa alueiden rakentumisen myötä. Östersundomin alu-
eelle on suunnitteilla massiivinen maa-aineshanke. Lisäksi pienempiä 
kierrätyskenttiä on pyritty ympäristöluvittamaan myös muille alueille. 
Luvitus on kuitenkin aiheuttanut voimakkaan vastareaktion asukkaissa, 
jolloin osa prosesseista on jouduttu keskeyttämään.

Helsingissä ei ole tällä hetkellä yhtään kaavoitettua massojen kierrätys-
kenttää. Prosessi käynnistettiin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen 
kehittämisohjelman myötä vuonna 2015. Prosessi ei ole nopea eli tällä 
vuosikymmenellä kaupunkiin ei ole muodostumassa kattavaa kierrätys-
kenttäverkostoa. 

Helsingin kaupungilla ei ole osoittaa vastaanottopaikkaa varsinkaan 
heikkolaatuisille kaivumaille. Maiden vastaanottotarjonta on kuitenkin 
yleisesti pääkaupunkiseudun alueella lisääntynyt viime vuosina eli yksi-
kään rakennushanke ei vaarannu tällä hetkellä em. puutteen takia. Kai-
vumaiden kierrättämisessä on paljon kehitettävää niin naapurikuntien, 
valtion kuin yksityisten rakentajien kanssa.  Käynnissä on useita hank-
keita, jotka parantavat maarakentamisen resurssitehokkuutta.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Juha Sorvali, projektinjohtaja, puhelin: 310 70834

juha.sorvali(a)hel.fi
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§ 990
V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan 
alueen katuturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tomi Sevander ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Hietalahdenrannan alueen kevyen liikenteen väylät aidataan 
turvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleisenä 
periaatteena on ollut, ettei Helsingin rantoja aidata. Hietalahdenrannan 
aitaamiseen ei myöskään ole liikenteellisiä perusteita. Hietalahdenran-
nan kävely- ja pyöräilyn pääväylä kulkee selvästi erillään rantalaitureis-
ta. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja oleskella. Laiturit ovat avoi-
mia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja. Nykyinen tilanne vastaa kan-
takaupungin muiden vastaavien alueiden tilannetta ja järjestelyjä.
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Telakkarannan asemakaavassa Hietalahdenlaituri on merkitty pp/h-
merkinnällä. Se tarkoittaa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varat-
tua katualueen osaa, jolla huoltoajo on sallittu. Alueen tarkemmassa 
suunnittelussa huomioidaan kävely ja pyöräliikennereittien turvallinen 
linjaus suhteessa rantalaitureihin. Jätkäsaarenlaiturilla ja Hietalahden-
rannan laitureilla on olemassa pelastautumisportaat.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2016 § 310

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Hankenumero 5264_51

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Valtuustoaloitteessa ehdotettujen kaiteiden lisäämiseksi Hietalahden-
rantaan ei ole liikenteellisiä perusteita. 

Hietalahdenrannan kävely- ja pyöräliikenneväylä kulkee selvästi eril-
lään rantalaitureista, osalla matkaa eri tasolla ja aidalla sekä materiaa-
lein eroteltuna alatasosta. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja 
oleskella.
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Laiturit ovat avoimia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja, joten niihin 
tulee mahdollistaa kulku. Nykyinen tilanne vastaa kantakaupungin mui-
den vastaavien alueiden tilannetta ja järjestelyjä. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut asemakaavan Telakkarantaan, 
joka on vahvistunut 22.1.2016. Hietalahdenlaituri on merkitty kaavaan 
pp/h-merkinnällä. Se tarkoittaa yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattua katualueen osaa, jolla huoltoajo on sallittu. Alueen tarkemmas-
sa suunnittelussa on huomioitu kävely ja pyöräliikennereittien turvalli-
nen linjaus suhteessa rantalaitureihin.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 374

HEL 2016-007584 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingin rantojen aitaamisesta on käyty keskustelua usein menneinä 
vuosina. Yleisenä periaatteena on ollut, ettei rantoja aidata. Kaikkien 
rantojen aitaaminen olisi kallista, ja aitojen ylläpito olisi taloudellisesti 
erittäin raskas velvoite. Kantakaupungin satamalaitureita ei ole aidattu. 
Vain Helsingin Satama Oy:n alueet on eristetty aidalla, koska näille 
alueille ei ole vapaata pääsyä. Kantakaupungin rantojen laitureiden tur-
vallisuutta on parannettu lisäämällä pelastautumisportaita ja pelastau-
tumisvälineitä.

Hietalahdenrannan kävely- ja pyöräilyn pääväylä kulkee selvästi eril-
lään rantalaitureista. Rantalaitureilla on mahdollista kävellä ja oleskella. 
Laiturit ovat avoimia, suurten alusten kiinnittymispaikkoja. Nykyinen ti-
lanne vastaa kantakaupungin muiden vastaavien alueiden tilannetta ja 
järjestelyjä.

Jätkäsaarenlaiturilla ja Hietalahdenrannan laitureilla on pelastautumis-
portaat. Telakkarannan suunnittelussa huomioidaan kävely- ja pyöräily-
reittien selkeä linjaaminen erilleen rantalaitureista.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
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Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 991
V 30.11.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin 
vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi

HEL 2016-009630 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Ylä-Malmin torin vesiallas ympäristöineen kunnostettai-
siin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan asiasta 
seuraavaa:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen 
tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. 
Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990.
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Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. 
Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kun-
nostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei 
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäris-
tö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. 
Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata 
altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pi-
tää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe 
olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yh-
teydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin 
luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2016 § 404
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HEL 2016-009630 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Ylä-Malmin torin kehittäminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen 
tärkeää. Ylä-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulähteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa. 
Allas ja siihen liittyvä Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990. 

Ylä-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisällä on uusittu altaan vesieristys ja kiveys. 
Myös muita pienempiä kunnostustöitä on tehty vuosien mittaan. Kun-
nostustöistä huolimatta allas vuotaa, ja kesäkauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi hävisi kahdessa päivässä. Koska vuodon sijaintia ei 
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillään. Allas ja sen ympäris-
tö ovat epäsiistejä kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Ylä-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien näiden altaiden ylläpidossa on ollut ongelmia. 
Tällä hetkellä toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Ylläpidon nykyisellä rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata 
altaita ja suihkulähteitä.

Ylä-Malmin torilla on tarkoitus säilyttää vesiaihe, joka on mahdollista pi-
tää toimintakunnossa ylläpidon käytössä olevilla resursseilla. Vesiaihe 
olisi järkevintä kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittämisen yh-
teydessä, jolloin voidaan uusia myös altaan ja teoksen valaistus ja näin 
luoda altaan ympäristöstä viihtyisämpi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole tällä hetkellä rahoitusta Ylä-Malmin torinalueen kunnostukselle 
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittää mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 992
V 30.11.2016, Valtuutettu Ilkka Taipaleen valtuustoaloite työllisyy-
den tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti

HEL 2016-004459 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ilkka Taipale ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunginhallitus ryhtyisi välittömästi Kuusamon 
mallin mukaisiin toimiin työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämisek-
si. Kuusamon kaupunki maksaa avustusta työnantajille, jotka tarjoavat 
työtä pitkäaikaistyöttömille, joiden työmarkkinatuesta Kuusamon kau-
punki maksaa kuntaosuuden.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa elinkeino-osaston selvityksiin ja toteaa että 
Helsingillä on työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi käytös-
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sään Kuusamon mallin kaltainen Helsinki-lisä. Tämän lisäksi Helsingillä 
on käytössä on joukko muita toimenpiteitä kuntaosuuden vähentämi-
seksi. Näin ollen Kuusamon malli ei tuo uutta kaupungin nykyiseen 
työllisyydenhoidon keinovalikoimaan.

Kuntia kannustetaan työmarkkinatuen kuntaosuudella pitkäaikaistyöttö-
myyden vähentämiseen. Työmarkkinatuki on Kelan maksama työttö-
myysturvan muoto, joka on suunnattu työttömälle, joka tulee ensi ker-
taa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut riittävän pitkään töissä täyttääk-
seen työssäoloehtoa sekä työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai 
ansiopäivärahaa enimmäisajan täytyttyä. Vuoden 2015 alussa voimaan 
tullessa uudistuksessa kuntien maksamaa työmarkkinatuen kuntao-
suutta nostettiin ja laajennettiin uusiin työttömien ryhmiin, jolloin Helsin-
gin maksuosuuden piiriin tuli noin 3 000 uutta ihmistä. Toukokuussa 
2016 Helsinki maksoi 50 tai 70 prosenttia 11 458 pitkäaikaistyöttömän 
työmarkkinatuesta. Kaupungin arvioidaan maksavan työmarkkinatuen 
kuntaosuutta vuonna 2016 yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Helsingin 
maksuosuuden nousuun vaikuttaa edellä kuvatun lakimuutoksen lisäksi 
pitkittyneestä taantumasta johtuva vaikea työllisyystilanne: helsinkiläis-
ten pitkäaikaistyöttömien määrä on yli nelinkertaistunut vuodesta 2008 
ja pitkäaikaistyöttömien määrä kaikista Helsingin työttömistä oli syksyllä 
2015 lähes 40 prosenttia. Työttömyyden kasvu selittyy tällä hetkellä ni-
menomaan pitkäaikaistyöttömyyden yleistymisellä. 

Kuntaosuuden maksaminen katkeaa henkilön osallistuessa työhön, 
koulutukseen, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan ja päättyy 
neljäksi vuodeksi, kun henkilö on ollut vähintään 6 kuukautta työssä tai 
palkkatukityössä. Kuusamo aloitti kuntaosuuden pienentämiseen täh-
täävän menettelyn marraskuussa 2015. Kelan tilastoinnin mukaan kun-
nan maksama osuus työmarkkinatuesta on pysynyt käytännössä ennal-
laan.

Helsingillä on työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi käytös-
sään Kuusamon mallin kaltainen Helsinki-lisä. Tätä pitkäaikaistyöttö-
mien ja nuorten työllistämistä tukevaa työllisyydenhoidon kuntalisää on 
maksettu työnantajille vuodesta 1998. Alun perin vain säätiöille ja yh-
distyksille suunnattua Helsinki-lisää ryhdyttiin vuonna 2007 maksa-
maan myös yrityksille. Harkinnanvaraista tukea maksetaan työnantajal-
le, joka palkkaa yli 300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneen, 
eli työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevan helsinkiläisen, tai 18–
29-vuotiaan, joka on ollut kuusi kuukautta työttömänä. Helsinki-lisänä 
maksettava tuki on sekä määrältään että kestoltaan Kuusamon työnan-
tajille maksamaa korvausta suurempi. Helsinki-lisä tähtää työmarkkina-
tuen kuntaosuuden pienentämiseen, minkä lisäksi tuen tärkeitä tavoit-
teita ovat työllistämisen lisääminen, työpaikkojen luominen sekä siirty-
mien edistäminen välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille tai tut-
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kintoon johtavaan koulutukseen. Vuonna 2015 Helsinki-lisää maksettiin 
3,6 miljoonan euron määrärahasta 245 työnantajalle 707 ihmisen palk-
kakustannuksiin. Koska Helsinki ei voi työllistää kaikkia kaupungin pit-
käaikaistyöttömiä kaupunkiorganisaatioon, on yritysten, yhdistysten ja 
säätiöiden kannustaminen työpaikkojen tarjoamiseen pitkäaikaistyöttö-
mille tärkeä osa Helsingin työllisyydenhoitoa. Kaupunki pyrkii lisää-
mään Helsinki-lisän käyttöä ja markkinoi tukimahdollisuutta aktiivisesti 
työnantajille. Kaupunginhallitus on edellyttänyt päätöksessään HEL 
2015-006992 T 01 02 00 00 Helsinki-lisän arviointia ja raportointia syk-
syllä 2016. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lisän vaikutta-
vuuden arviointiin työllisyyden hoidossa. 

Helsinki-lisä jaetaan EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen ja kansallisen 
palkkatukilainsäädännön noudattamiseksi ensisijaisesti yrityksille suun-
nattuun Rekrytointitukeen sekä yhdistyksille ja säätiöille suunnattuun 
Työllistämistukeen, sillä edellä mainitut säännökset rajoittavat Helsingin 
mahdollisuuksia maksaa palkkatukea elinkeinotoimintaa harjoittaville 
työnantajille. Rekrytointitukea maksetaan 500 euroa kuukaudelta rekry-
toinnista syntyviin muihin kuin palkkakustannuksiin kuuden kuukauden 
ajan. Enintään 800 euron suuruista Työllistämistukea maksetaan muille 
kuin elinkeinotoiminnan harjoittajille palkkakustannuksiin enintään kah-
deksalta kuukaudelta. Työllistämistukea maksetaan myös yrityksille, 
kun ne palkkaavat vajaakuntoisen työntekijän. Lisäksi työnantajia kan-
nustetaan 1500 euron rekrytointipalkkiolla, joka maksetaan, jos työsuh-
de jatkuu vähintään vuoden määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa 
olevana. Helsinki-lisällä työllistynyt on myös oikeutettu käyttämään kau-
pungin tarjoamia koulutuksia Helsinki-lisä-tukijakson aikana, mikä edis-
tää osaamisen vahvistumisen myötä työsuhteen jatkumista tai uuden 
työn löytymistä. Kuusamon maksama tuki on enintään palkattavasta 
henkilöstä maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruinen ja 
tukea maksetaan työssäoloehdon täyttymiseen asti. 

Helsinki-lisää ei tule pitää välittömänä ratkaisuna kaikkien pitkäaikais-
työttömien tilanteeseen. Pitkään työttömänä olleet henkilöt tarvitsevat 
usein henkilökohtaista ohjausta ja polkua, joka alkaa kuntouttavasta 
työtoiminnasta ja mahdollisesti jatkuu työkokeilujen ja palkkatuetun 
työn ja/tai koulutusten kautta työmarkkinoille. Kaupungin työllisyyspal-
veluissa panostetaan suoran työllistämisen ja työnantajien rahallisen 
avustamisen lisäksi työttömien koulutukseen, valmennukseen ja erilai-
siin työllisyyttä edistäviin projekteihin. Lisäksi työllisyydenhoidon osana 
tehdyn yritysyhteistyön avulla pyritään ratkaisemaan kohtaanto-ongel-
mia ja löytämään kaupungin työllisyydenhoidon asiakkaille työtä suo-
raan yrityksistä. Käynnissä on myös Työrasti Helsinki -hanke, jonka tar-
koituksena on 30–54-vuotiaiden yli 300 päivää passiivista työmarkkina-
tukea saaneiden, erityisesti ilman ammattia olevien, helsinkiläisten pää-
sy töihin avoimille työmarkkinoille tai pitkäkestoiseen koulutukseen, se-
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kä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Hankinnoista duunia -hanke, 
jossa lisätään työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä kaupun-
gin hankinnoissa. Työllistämisehdolla tuetaan heikossa työmarkkina-
asemassa olevia alle 30-vuotiaita, pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä, 
maahanmuuttajia ja vammaisia työllistymään yrityksiin. Helsinki selvit-
tää parhaillaan kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti myös mah-
dollisuuksia vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja tehostaa työttömien 
työllistämistä yhdessä yksityisen sektorin kanssa esimerkiksi käyttäen 
hyväksi vaikuttavuusinvestoimista ja tulosperusteista valmennusta. Hel-
sinki maksaa lisäksi työllisyydenhoidon määrärahoista kaupungin osuu-
den palkkakustannuksista, kun yli 300 päivää työmarkkinatukea saanut 
työtön työllistetään palkkatukijaksolle kaupunkiorganisaatioon. Vuoden 
2015 aikana kaupungin virastoissa aloitti palkkatukityön yhteensä 969 
työtöntä helsinkiläistä.

Kuten edellä on esitetty, Helsingillä on työmarkkinatuen kuntaosuuden 
vähentämiseksi käytössään Kuusamon mallin kaltainen Helsinki-lisä. 
Tämän lisäksi Helsingillä on käytössä on joukko muita toimenpiteitä 
kuntaosuuden vähentämiseksi. Näin ollen Kuusamon malli ei tuo uutta 
kaupungin nykyiseen työllisyydenhoidon keinovalikoimaan. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Anna-Maija Aalto, palvelupäällikkö, puhelin: 310 36369

annamaija.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 993
V 30.11.2016, Valtuutettu Jape Lovénin aloite  Vuosaarenlahden ve-
nesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovénin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää 
sekä ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on 
purjehdus.  Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän 
meren puolelle  tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin ja vene-
sataman kehittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan antamaan lausuntoon ja 
toteaa, että liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle 
Vuosaarenlahden venesatamasta maa-alueen ja myöntänyt laiturinpito-
oikeuden, kuten muillekin venekerhoille on myönnetty. Vuosaaren Pur-
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jehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjehdustoimintaa 
venesatamassa. 

Liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luis-
kan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisäpuolelta kuitenkin siten, et-
tä alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea 
Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa liikuntapaikkarakentami-
seen ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikuntavirastolla ei ole määrä-
rahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurtajan olosuhteiden vä-
liaikaisiin muutosratkaisuihin. 

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen 
vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltä-
neen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti kunakin vuonna 
käytössä olevien investointi- ja esirakentamismäärärahojen puitteissa. 
Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty vuosina 2013 ja 2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 25.08.2016 § 107

HEL 2016-006870 T 00 00 03

Lausunto

Esittelijä muutti esitystään (korvataan lausunnon viimeinen kappale) 
seuraavasti:

Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokrata Vuosaa-
ren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurtajan sisä-
puolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole haittaa. Lii-
kuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskorkoista lainaa 
liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta. Liikun-
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tatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. Virastolla ei 
ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman aallonmurta-
jan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  Lautakunta päätti 
asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee Vuosaarenlahden venesataman kehittämistä junioritoimin-
ta huomioiden. 

Liikuntalautakunta toteaa, että Vuosaarenlahden venesatamaa kehite-
tään junioritoiminta huomioiden. 

Liikuntavirasto on vuokrannut Vuosaaren Purjehtijat ry:lle Vuosaaren-
lahden venesatamasta maa-alueen sekä myöntänyt laiturinpito-oikeu-
den samoin, kuin muillekin venekerhoille on Helsingissä myönnetty. 
Vuosaaren Purjehtijat ry:llä on näin mahdollisuus kehittää junioripurjeh-
dustoimintaa kyseessä olevassa venesatamassa.  

Aloitteen tekijä esittää seuraavaa; Helsingissä oli vuoden 2015 alussa 
noin 90500 lasta ja varhaisnuorta (0-15v.), heistä lähes 21,5 % (noin 
19500) asuu Itä-Helsingissä. Näillä alueilla ei pääosin komeilla tulosti-
lastojen kärjessä. On kuitenkin huomattava, että siellä asuu Helsingin 
tulevaisuus. Useampi kuin joka viides helsinkiläisnuori asuu idässä. On 
tiedossa myös se, etteivät harrastusmahdollisuudet ole tasavertaiset 
Helsingin eri alueiden välillä. 

Harrastuksen löytäminen tasapainottaa lapsen ja nuoren elämää sekä 
ehkäisee syrjäytymistä. Yhtenä vaihtoehtona harrastamiselle on merel-
lisessä Helsingissä purjehdus. Niin oudolta kuin se kuulostaakin, on 
purjehdus yhtä edullinen, ellei jopa edullisempi harrastus juniorin aloit-
taa kuin esimerkiksi jääkiekko. 

Vuosaarenlahden venesataman asemakaava on hyväksytty valtuustos-
sa syyskuussa 2009. Alueen kehittäminen on jäänyt liikuntaviraston 
harteille. Asemakaavan jossa edellytetään, että rantaa kehitetään kai-
kille avoimena merellisten toimintojen alueena, mukainen kehitys ei ole 
toteutunut riittävällä tasolla alueella. Lähinnä alueelle on tullut kaksi yri-
tystä, jotka vuokraavat edullista tonttimaata kaupungin tukemana. Tu-
keaksemme tulevia Sari Multaloita ja Teemu Rantasia ja ennen kaikkea 
junioritoimintaa yleisesti me valtuutetut esitämme seuraavaa: 

Vuosaarenlahden venesataman aallonmurtajan päähän meren puolelle 
tulee rakentaa veneluiska juniorien tarpeisiin. Lisäksi venesataman ke-
hittäminen tulee saattaa ajanmukaiselle tasolle. Esimerkiksi liikenteen, 
pysäköinnin, polttoainejakelun sekä kunnallistekniikan osalta, jotta har-
rastajille olisi saatavilla palveluita ja venekerhoilla mahdollista pitää so-
siaalitiloja muun muassa junioritoiminnan tarpeisiin. 
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Liikuntalautakunnan mielestä liikuntavirasto kehittää Vuosaarenlahden 
venesatamaa ajanmukaiselle tasolle. 

Vuosaarenlahden venesatamaa on rakennettu sekä kehitetty nykyisen 
vuonna 2009 vahvistetun asemakaavan muutoksen sekä sitä edeltä-
neen asemakaavan ja yleissuunnitelmien mukaisesti, kunakin vuonna 
käytössä olevien investointi- sekä esirakentamismäärärahojen puitteis-
sa. Alueen yleissuunnitelmaa on päivitetty konsulttia (Sito) apuna käyt-
täen vuosina 2013 sekä 2016.

Käsittely

25.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti (korvataan lausunnon viimeinen 
kappale): Lisäksi on todettava että liikuntavirastolla on valmius vuokra-
ta Vuosaaren Purjehtijat ry:lle luiskan edellyttämä lisäalue aallonmurta-
jan sisäpuolelta, kuitenkin siten, että alueen yleiselle käytölle ei ole 
haittaa. Liikuntatoimijat voivat hakea Helsingin kaupungilta peruskor-
koista lainaa liikuntapaikkarakentamiseen Ulkoilu- ja urheilulaitosrahas-
tosta. Liikuntatoimen budjetti on investointimäärärahojen osalta niukka. 
Virastolla ei ole varattuna määrärahoja Vuosaaren pienvenesataman 
aallonmurtajan olosuhteiden väliaikaisiin muutosratkaisuihin.  

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Ari Maunula, venesatamapäällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
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§ 994
V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen 
luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista

HEL 2016-006869 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että peruskoulun toiselle luokalle menevien lasten vanhemmille 
on tullut ilmoitus, että noin 1000 lasta jää syksyllä ilman iltapäiväkerho-
paikkaa. Kaupunginhallituksen tulee ryhtyä kiireellisiin toimiin kaupun-
gin omien tai esimerkiksi järjestöiltä hankittavien iltapäiväkerhopaikko-
jen lisäämiseksi peruskoulujen syyslukukauden alkuun mennessä. Sa-
malla on jatkossa turvattava iltapäiväkerhopaikkojen riittävyys ja tiedo-
tettava niistä ajoissa lasten vanhemmille. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan antamaan lausuntoon ja 
toteaa, että lukuvuodelle 2016-2017 yli 200 koulutulokkaan lisäys ilta-
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päivätoiminnan hakijamäärissä vaikutti siihen, että budjettiraamin puit-
teissa paikka pystyttiin tarjoamaan 1. luokan ja 2.-3. luokan erityisen 
tuen oppilaille. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 2. luokan oppilaille 1010, joka 
on lähes 400 kielteistä päätöstä enemmän kuin vuonna 2015.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto tekivät lisäpaikkojen järjestä-
miseksi yhteisen esityksen, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 
27.6.2016. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan lisättiin noin 300 paik-
kaa alueilla, joissa ei ole koulujen lähellä leikkipuistoa tai matka sinne 
on toisluokkalaiselle hankala kulkea. On myös selvitetty, kuinka monel-
la kielteisen päätöksen saaneella lapsella oli terveydentilaan liittyviä 
erityistarpeita. Ruotsinkielisten koulujen kaikki kielteisen päätöksen 
saaneet sijoitettiin olemassa oleviin ryhmiin.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto ovat myös selvittäneet, millä 
alueilla leikkipuisto on hyvä vaihtoehto 2. luokkalaiselle ja tiedottivat 
asiasta mediassa. Leikkipuistoissa on resursseja ottaa vastaan välipa-
lalle ilmoittautuneita.

Esittelijä toteaa, että on tärkeää, että 1. ja 2. luokkalaisten iltapäivät 
ovat turvallisia. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 140

HEL 2016-006869 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
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Haku perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2016–2017 
päättyi 29. huhtikuuta. Yli 200 koulutulokkaan lisäys hakijamäärissä 
vaikutti siihen, että budjettiraamin puitteissa paikka pystyttiin tarjoa-
maan 1. luokan oppilaille ja 2.-3. luokan erityisen tuen oppilaille. Kieltei-
siä päätöksi tehtiin 2. luokan oppilaille 1010. Tämä on lähes 400 kiel-
teistä päätöstä enemmän kuin vuonna 2015.

Opetusvirasto tiedusteli kevään valintakokousten jälkeen iltapäivätoi-
minnan palveluntuottajilta mahdollisuuksia laajentaa toimintaa, jos tar-
vetta palvelun kasvattamiselle esitetään. Palveluntuottajat olivat yksi-
mielisesti valmiita laajentamaan palvelua tarvittaessa.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto tekivät yhteisen esityksen kau-
punginhallituksen 27.6.2016 kokoukseen lisäpaikkojen järjestämiseksi. 
Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta opetusviraston 
koordinoimaan perusopetuksen iltapäivätoimintaan lisättiin noin 300 
paikkaa aluilla, joissa koulujen lähellä ei ole leikkipuistoa tai matka sin-
ne on toisluokkalaiselle hankala kulkea itsenäisesti. Lisäksi selvitettiin, 
kuinka monelle kielteisen päätöksen saaneella lapsella oli terveydenti-
laan liittyviä erityistarpeita. Ruotsinkielisten koulujen kaikki kielteisen 
päätöksen saaneet sijoitettiin olemassa oleviin ryhmiin. Kaupunginhalli-
tuksen kokouksen pohjalta lisätyt iltapäivätoiminnan paikat eivät sisälly 
opetusviraston tulosbudjettiin. Opetusvirasto tulee tarvittaessa hake-
maan ylitysoikeutta vastaavalle summalle.

Opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto selvittivät yhdessä, millä alueil-
la leikkipuisto on hyvä vaihtoehto 2. luokkalaiselle ja tiedottivat asiasta 
mediassa. Lähtökohtaisesti puistoissa oli resursseja ottaa vastaan lisää 
välipalalle ilmoittautuneita.

Koulun alkuun mennessä on perusopetuksen iltapäivätoimintaan tullut 
265 peruutusta. Uusia päätöksiä 1. luokan oppilaille on tehty vastaava 
määrä. Toiminnassa on koulutyön alkaessa noin 5 700 lasta. 

Leikkipuistotoiminnan välipalalle ilmoittautuneita 1.-2. luokkalaisia on 
noin 2 600, joka on yhtä paljon kuin vuosi sitten koulun alkaessa.

Käsittely

23.08.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Puheenjohtaja Krohnin puheenvuoron johdosta esittelijä lisäsi lausun-
toehdotuksensa 4. kappaleen ("Opetusvirasto ja varhaiskasvatusviras-
to…") loppuun seuraavaa:
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"Kaupunginhallituksen kokouksen pohjalta lisätyt iltapäivätoiminnan 
paikat eivät sisälly opetusviraston tulosbudjettiin. Opetusvirasto tulee 
tarvittaessa hakemaan ylitysoikeutta vastaavalle summalle."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 995
V 30.11.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapas-
si koulutuksista ja tenttitilaisuuksista

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuuden järjestää joko Helsingin 
kesäyliopistossa, Työväen opistossa tai aikuisopistossa yhdessä Valvi-
ran valtuuttamien osaajien kanssa ilmaisia hygieniapassi koulutus- ja 
tenttitilaisuuksia halukkaille. Hygieniapassi vaaditaan terveydenhuollos-
sa, vanhustenhoidossa, päiväkodeissa ja elintarvikealalla. Kurssit mah-
dollistaisivat paremman työllistymisen. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan ja suomenkielisen työväe-
nopiston johtokunnan antamiin lausuntoihin. Hygieniaosaamisella tar-
koitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita 
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ammatikseen käsittelevien henkilöiden tietoja ja osaamista. Se on laki-
sääteinen velvoite elintarvikealalla. Hygieniapassin voi saada suoritta-
malla Eviran laatiman erityisen osaamistestin tai esittämällä todistuk-
sen niistä tutkinnoista, joihin vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. 

Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväk-
symät osaamistestaajat. Osaamistestaajat toimivat itsenäisesti tai ovat 
osa koulutuksenjärjestäjän toimintaa. Hygieniapassin voi suorittaa osal-
listumalla hygieniaosaamiskoulutukseen ja osaamistestiin tai pelkkään 
osaamistestiin. Pääkaupunkiseudulla pelkän osaamistestin hinta on 
keskimäärin 50 euroa.

Helsingissä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa hygie-
niapassin voi suorittaa osana ammatillisia opintoja, avoimina opintoina 
tai erillisenä kurssina. Hygieniaosaaminen sisältyy lähihoitajan, hotelli-, 
ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan opintoihin. Opiskelijoille 
koulutus on maksutonta, mutta heiltä veloitetaan Eviran asetuksen mu-
kainen todistuksen hinta, 6 euroa. Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaa-
mistestejä on maksullisena palvelutoimintana suoritettu Stadin aikuis-
opistossa vuosittain noin 150. Avoimien opintojen kautta hygieniapas-
seja on suoritettu vuosittain noin sata ja koulutus on ollut osallistujille 
maksutonta ja ne on kustannettu kaupungin juhlarahalla toimineesta 
Avoin ammattiopisto -hankkeesta. Lähtökohtana on ollut nuorten työllis-
tämismahdollisuuksien lisääminen. Hygieniaosaamiskoulutusta ja 
osaamistestejä on järjestetty myös osana työllisyydenhoitoa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pystytään vuosittain hoitamaan ny-
kyisin resurssein noin 500 henkilölle hygieniaosaamiskoulutusta ja 
osaamistestejä.  

Suomenkielinen työväenopisto on järjestänyt koulutuksia ja sillä on val-
mius jatkaa koulutuksia ja osaamistestejä. Työväenopisto on perinyt 
opiston normaalin kurssimaksun koulutuksesta ja osaamistestistä. 
Opiskelija on myös maksanut tutkintomateriaalin ja hygieniapassin hin-
nan, 30 euroa. Vähävaraisten on mahdollista hakea vapautusta tai 
alennusta kurssimaksusta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Rene Hurstin aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 289

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskente-
levien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien henkilöiden tietoja 
sekä osaamista. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvi-
kealalla. Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran 
laatiman erityisen osaamistestin tai esittämällä todistuksen niistä tutkin-
noista, joihin vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Evira ei järjestä hy-
gieniaosaamiskoulutusta, osaamistestejä eikä myönnä hygieniapasse-
ja.  

Osaamistestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväk-
symät osaamistestaajat. Evira koordinoi hygieniapassien tilaamista ja 
laskuttaa osaamistestaajilta maksuasetuksen mukaisen materiaali- ja 
työkulun (voimassa olevan asetuksen mukaan 6,00 euroa/myönnetty 
todistus). Osaamistestaajat toimivat itsenäisesti tai ovat osa koulutuk-
senjärjestäjän toimintaa. Hygieniapassin voi suorittaa osallistumalla hy-
gieniaosaamiskoulutukseen ja osaamistestiin tai pelkkään osaamistes-
tiin. Hygieniapassin hinta vaihtelee toteuttajan mukaan. Pääkaupunki-
seudulla pelkän osaamistestin hinta on keskimäärin 50 euroa. 

Helsingissä Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa hygie-
niapassin voi suorittaa osana ammatillisia opintoja, avoimina opintoina 
tai erillisenä kurssina. Hygieniaosaaminen sisältyy lähihoitajan, hotelli-
ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan opintoihin. Opiskelijoille 
hygieniaosaamiseen liittyvä hygieniaosaamiskoulutus on maksutonta, 
mutta opiskelijoilta veloitetaan Eviran asetuksen mukainen todistuksen 
hinta (6 euroa). Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on mak-
sullisena palvelutoimintana suoritettu Stadin aikuisopistossa vuosittain 
noin 150. Avoimien opintojen kautta hygieniapasseja on suoritettu noin 
100 vuodessa ja koulutus on ollut osallistujalle maksutonta. Avoimina 
opintoina järjestetyt hygieniaosaamiskoulutukset on kustannettu Helsin-
gin kaupungin juhlarahalla toimineesta Avoin ammattiopisto -hankkees-
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ta. Lähtökohtana tässä on nuorten työllistämismahdollisuuksien lisää-
minen.

Hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä on järjestetty myös osa-
na Helsingin kaupungin työllisyydenhoitoa. Tämän palvelun järjestämi-
nen on siirtynyt 1.7.2016 alkaen Stadin aikuisopiston vastuulle. Työlli-
syydenhoidon toimenpiteenä hygieniapasseja on suoritettu keskimäärin 
250 kappaletta vuodessa.

Hygieniaosaamiskoulutusten ja osaamistestien kustannukset koostuvat 
osaamistestaajien eli opettajien resurssista sekä Eviran todistusmak-
susta. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pystytään vuosittain hoita-
maan nykyisin resurssein hygieniaosaamiskoulutusta ja osaamistestejä 
maksuttomana n. 500 henkilölle.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sanna Velin, projektipäällikkö, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 06.09.2016 § 55

HEL 2016-006872 T 00 00 03

Lausunto

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta antoi asiassa seuraavan
lausunnon:

Helsingin suomenkielinen työväenopisto on järjestänyt hygieniaosaa-
miskortti koulutuksia useamman vuoden ajan ja opistolla on valmius 
jatkaa koulutuksia sekä lisätä koulutuksia ja tenttitilaisuuksia, mikäli sii-
hen on tarvetta. Työväenopisto on perinyt opiston normaalin kurssi-
maksun koulutuksesta ja tenttitilaisuudesta. Opiskelija on myös maksa-
nut tutkintomateriaalin ja passin hinnan (30 euroa). Vähävaraisten on 
mahdollista hakea vapautusta tai alennusta kurssimaksusta. 

Esittelijä
opetusosaston osastopäällikkö
Eero Julkunen

Lisätiedot
Eero Julkunen, opetusosaston osastopäällikkö, puhelin: 310 88531

eero.julkunen(a)hel.fi
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§ 996
V 30.11.2016, Valtuutettu Dan Koivulaakson valtuustoaloite kuntout-
tavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 37 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan että kaupunki turvaa kuntouttavan vankityön onnistumisedel-
lytyksen hakemalla jatkossakin 12 kuukauden ajaksi palkkatuetun työn 
myös heille, joilla 300 päivää passiivisena työnhakijana ei täyty.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntouttava vankityö tapahtuu kahdessa 
eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vangit ovat vankityössä avo-
vankilassa, ja kaupunki toimii palkanmaksajana. Tämä vankityö ei ole 
työsuhteessa tehtyä työtä, joten se voidaan rinnastaa työttömyyteen. 
Näin ollen suurimmalle osalle Kuntouttava vankityö -hankkeen vangeis-
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ta voidaan vapautumisen jälkeen osoittaa palkkatuettua työtä, mikä 
muodostaa kuntouttavan vankityön toisen vaiheen. 

Kuntouttavan vankityön asiakkaat käyvät avovankilassa ollessaan 
Stansvikin työmaalla vankityössä. Valtio korvaa palkan ja vankityöstä 
kaupungille aiheutuvat muut kulut jälkikäteen kaupungille. Palkkatuen 
piiriin päässeet vapautuneet vangit ovat jatkaneet työssä samalla työ-
maalla. Tämän on katsottu edistävän vapautumiseen liittyvän nivelvai-
heen onnistumista ja sitä, että vapautunut vanki jatkaisi rikoksetonta 
elämää. Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää näille vapautuville vangeille 
kuntoutusohjausta, mikä tukee yhteiskuntaan sopeutumista. 

Kuntouttavan vankityön palkkatukijakson toteuttamiseen liittyvät ongel-
mat nousivat esille syksyllä 2015, kun TE-hallinnon määrärahat loppui-
vat kesken vuotta ja myöhemmin tulleet lisämäärärahat suunnattiin yli 
300 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneisiin. Osa vangeista ei 
kuulunut tähän kohderyhmään. Kuntouttavaa vankityötä jatkettiin pie-
nen katkon jälkeen kuitenkin, vaikka palkkakustannukset jouduttiin 
poikkeuksellisesti kattamaan täysmääräisesti kaupungin työllisyysmää-
rärahoista. 

Kanslian työllisyyspalvelut on nyt neuvotellut sosiaali- ja terveysviras-
ton kanssa kuntouttavan vankityön järjestämisestä. Palvelua tullaan jat-
kossa kehittämään työllisyydenhoidon näkökulmasta niin, että kuntout-
tavan vankityön asiakkaiden siirtymiä avoimille työmarkkinoille ja erityi-
sesti ammatilliseen koulutukseen voidaan lisätä. Palkkatuettuun työjak-
soon tulee jatkossa liittää esimerkiksi osaamisen tunnistamista, opin-
nollistamista sekä valmennuksellista tukea kohti avoimia työmarkkinoi-
ta. Edellytyksenä on, että valtion palkkatukea voidaan jatkossakin koh-
dentaa tälle ryhmälle.

 Kaupunginhallitus toteaa, että kuntouttavaa vankityötä tullaan toistai-
seksi jatkamaan nykyisellä asiakasmäärällä. Kuntouttavan vankityön 
asiakkaista on vuosittain osallistunut palkkatuettuun työhön kuudesta 
kymmeneen henkilöä. Palvelukokonaisuuteen sisältyy kuuden kuukau-
den työskentely avovankilajakson aikana, sekä kuuden kuukauden 
palkkatukijakso. Tämä jälkimmäinen jakso on aiemmin ollut 12 kuu-
kautta, mutta sitä on työttömien määrän kasvettua jouduttu lyhentä-
mään niin, että se vastaa muita palkkatuetun työn jaksoja. Kuten edellä 
on todettu, palvelun piirissä oleva henkilö saa jatkossa kuitenkin paljon 
enemmän palveluja kuin aiemmin on ollut laita. Palvelun sisältöä kehi-
tetään yhteistyössä Etelä-Suomen rikosseuraamusviraston kanssa.  
Työllisyyspalvelut tulee sopimaan yhdessä Etelä-Suomen rikosseuraa-
musalueen kanssa vuoden 2017 aikana yhteisistä kehittämistoimenpi-
teistä.  

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 103 (294)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
14.11.2016

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

§ 997
V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasi-
lan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkisuunnitteluvirasto selvittäisi mahdollisuutta raken-
taa pyörätie Pasilan ja Vallilanlaakson välissä olevaan hylättyyn juna-
tunneliin.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että junatunnelin länsipään suuaukon tasaus on niin jyrkkä, että 
kaltevuudeltaan tai pituudeltaan kohtuullisen ja esteettömän luiskan ra-
kentaminen on mahdotonta. Junatunneli on lisäksi 600 metriä pitkä kal-
liotunneli, joka ei pituutensa ja kapeutensa puolesta ole muutettavissa 
turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi.

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7) sekä Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunni-
telmassa (piirustus 6168-7) on esitetty Pasilan ja Vallilanlaakson väli-
nen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pitkin ja edelleen 
olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sillan kautta Mäke-
länkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jatkuu Pasilansillan 
ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Keskuspuistoon. Alueen 
suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Pasilassa itä-länsi -suuntaisen 
pyöräilyn edistämiseksi parannetaan Asemapäällikönkadun ja Pasilan-
sillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilansillalla valmistuu uudet yksisuuntai-
set pyöräjärjestelyt vuonna 2019 ja Asemapäällikönkadulle ollaan laati-
massa liikennesuunnitelmaa, jossa on tavoiteverkon mukaiset pyörätie-
ratkaisut.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
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Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 
6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliiken-
teen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-
7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Valli-
lanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pit-
kin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sil-
lan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jat-
kuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Kes-
kuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä 
varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina 
ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa 
tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on ra-
kenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja 
idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon 
suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista 
länteen. 

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Rata-
mestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 
2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse 
länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. 
Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suun-
taan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettö-
män tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan 
rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi. 
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Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen 
miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yh-
teydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Valli-
lanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaisek-
si.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan 
Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilan-
sillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. 
Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa 
on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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§ 998
V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuu-
den kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Lauttasaaressa ja Bulevardilla kehitetään pyöräilyturvalli-
suutta pyöräilyn läpiajokiellon, pyörätietöyssyjen ja pyörätielle maalatta-
vien jalankulkijoiden suojatiemerkkien avulla.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliiken-
teen pääreittiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Bulevardilla bussi-
pysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole varsinaisia odotusa-
lueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta ylittää pyörätie 
vain suojatien kohdalta, mutta luontevaan ylitykseen ei ole pysäkeillä 
yksittäistä kohtaa.

Pyöräilyn läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten 
mukaan käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajo-
kieltojen suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Hidasteet eivät 
puolestaan sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne eivät 
hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti, mutta aiheuttavat pahim-
millaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että läpiajon kieltäminen Lahnalah-
dentiellä ja Luoteisväylällä ei ole tarkoituksenmukaista. Kun Koivusaa-
ren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on Länsiväylän var-
teen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti vähentämään 
pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tämänkin jälkeen 
niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaaren suuntaan. 
Bulevardin suhteen tieliikennelaki määrää selvästi pyöräilijän väistämis-
velvollisuudesta (31 § 3 mom.): Pyörätiellä polkupyöräilijän ja mopoili-
jan on aikoessaan linja-auton tai raitiovaunun pysäkin kohdalla sivuut-
taa sille pysähtyneen linja-auton tai raitiovaunun annettava esteetön 
kulku ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuville ja siihen nouseville mat-
kustajille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 232

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Hankenumero 5264_42

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliikenteen pääreit-
tiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Pyöräilyn läpiajon kieltäminen 
niillä ei ole tarkoituksenmukaista. 

Kun Koivusaaren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on 
Länsiväylän varteen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti 
vähentämään pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tä-
mänkin jälkeen niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaa-
ren suuntaan.

Läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten mukaan 
käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajokieltojen 
suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Läpiajokieltojen valvonta 
kuuluu poliisille, jolla on tällä hetkellä valitettavan vähän resursseja tä-
män tyyppiseen liikenteen valvontaan. Läpiajokiellon valvonta on han-
kalaa ja resursseja vievää toimintaa, koska se edellyttää näköyhteyttä  
läpiajavaan ajoneuvoon koko valvottavalla katujaksolla.

Hidasteet eivät sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne 
eivät hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti mutta aiheuttavat pa-
himmillaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hidasteet te-
hoavat heikosti kaikkein nopeimpiin kuljettajiin, mutta aiheuttavat täri-
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nähaitan ja kaatumisriskin kaikille käyttäjille, myös maltillista vauhtia 
pyöräilevälle enemmistölle.

Bulevardilla bussipysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole var-
sinaisia odotusalueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta 
ylittää pyörätie vain suojatien kohdalta, mutta ylitystarpeeseen luonte-
vaan yksittäistä kohtaa ei pysäkeillä ole. Pyöräilijän väistämisvelvolli-
suudesta määrätään selvästi tieliikennelaissa, jonka mukaan polkupyö-
rän kuljettajan on aikoessaan ohittaa oikealta raitiovaunun tai linja-au-
ton pysäytettävä ja annettava esteetön kulku raitiovaunusta tai linja-au-
tosta poistuville taikka siihen nouseville matkustajille.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 999
V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heik-
kaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialu-
eeksi

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Lauttasaaren Heikkaantorin alueesta tehdään monitoimialue 
ja Heikkaantoria vastapäätä olevat betoniporsaat poistetaan.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten 
töiden lautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Heikkilänaukio - paikalli-
sesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu - on Vattuniemen keskeinen kau-
punkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat keskittyneet. Heikkiläntie 
jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntäliikenteen ajoreitti Heikkilän-
tien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää läpikulkuliikennettä, eikä 
ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. Heikkilänaukion eteläosan 
monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle rakennetut tasoerot ja erillinen 
pysäköintialue. Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunni-
telmassa on todettu Heikkilänaukion tarvitsevan peruskorjausta. Hanke 
on rakennusviraston investointiohjelmassa alkaen vuonna 2019. 

Heikkilänaukiolla on jo tällä hetkellä useita myynti- ja terassipaikkoja. 
Pohjoispuolella on tarvikemyyntiin määritelty alue ja eteläpuolella kau-
simyyntipisteitä, joista yksi on vuokrattu. Aukiolle mahtuisikin useita 
myyntipisteitä jos kysyntää olisi.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 
käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja katualueen suunnittelun yhteis-
työssä rakennusviraston kanssa. Suunnittelun tavoitteena on yhdistää 
Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi toritilaksi, siirtää ajoneuvolii-
kenne aukiota reunustaville kaduille ja järjestää pysäköinti uudelleen. 
Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä parempaa asukkaiden olohuo-
netta, jossa on tilaa tapahtumille, torimyynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kanerva Seppo ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 292

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Heikkilänaukio, paikallisesti myös Heikkaanaukioksi kutsuttu, on Vattu-
niemen keskeinen kaupunkitila, jonka ympärille alueen palvelut ovat 
keskittyneet. Heikkiläntie jakaa aukion kahteen osaan. Metron liityntälii-
kenteen ajoreitti Heikkiläntien kautta lisää aukion käyttöä häiritsevää lä-
pikulkuliikennettä, eikä ajoreitti ole mutkikkaalla katuverkolla sujuva. 
Heikkilänaukion eteläosan monipuolista käyttöä haittaavat aukiolle ra-
kennetut tasoerot ja erillinen pysäköintialue. Rakennusviraston laati-
massa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on todettu Heikkiläntorin tar-
vitsevan peruskorjausta. Hanke on rakennusviraston investointiohjel-
massa alkaen vuonna 2019.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt Heikkilänaukion tori- ja ka-
tualueen suunnittelun yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Suunnit-
telun tavoitteena on yhdistää Heikkiläntien jakama aukio yhtenäiseksi 
toritilaksi, siirtää ajoneuvoliikenne aukiota reunustaville kaduille ja jär-
jestää pysäköinti uudelleen. Heikkilänaukiosta suunnitellaan nykyistä 
parempaa asukkaiden olohuonetta, jossa on tilaa tapahtumille, tori-
myynnille ja torikahvilalle.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi
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Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433
taina.toivanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 339

HEL 2016-006230 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusviraston laatimassa Lauttasaaren aluesuunnitelmassa on to-
dettu Heikkiläntorin tarvitsevan peruskorjausta. Hanke on investointioh-
jelmassa alkaen vuonna 2019. Myös torin elävöittämistä ja aktiivisem-
paa käyttöä on toivottu saadussa palautteessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt suunnittelun torin paranta-
miseksi yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Tarkoituksena on jär-
jestellä uudestaan pysäköinti, bussiliikenteenreitit ja pyöräilyväylät. To-
ritoiminnoille ja jalankululle pyritään järjestämään viihtyisämmät olosuh-
teet. Peruskorjaus odottaa liikennesuunnitelman ja mahdollisen asema-
kaavamuutoksen valmistumista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa liikennesuunnittelusta ja pysäköinti-
järjestelyistä. Se ottaa kantaa aloitteessa ehdotettuun pysäköintijärjes-
telyyn. Aukiolla on toritoimintaa ja ravintolaterasseja. Nämä toiminnot ja 
niiden kehittämistarpeet tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

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

anu.kiiskinen(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 115 (294)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
14.11.2016

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

§ 1000
V 30.11.2016, Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupun-
kipuiston perustamisesta Helsinkiin

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jarmo Niemisen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki käynnistää valmistelut kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsinkiin siten, että periaatepäätös puiston perustami-
sesta tehdään joulukuussa 2017, jolloin päätös liitettäisiin osaksi Suo-
men itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupun-
ginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa viherverkosto, 
kaupunkiluonto, kulttuuriympäristöt ja merellisyys on nähty Helsingin 
tärkeiksi vetovoimatekijöiksi, joiden jatkuvuus on kaavamääräyksissä 
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turvattu. Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan ja alueiden jatkosuunnitte-
luun liittyen on jatkettu Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämis-
suunnitelman (VISTRA II) laatimista. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti 8.11.2016 viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteista, 
joita käytetään suunnittelun lähtökohtina viher- ja virkistysverkostoon 
vaikuttavissa hankkeissa. 

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista on esitetty useita kertoja, 
mutta sen perustamista ei ole pidetty tarpeellisena. Kaupunginvaltuusto 
käsitteli 25.4.2012 (95 §) kunnan asukkaan aloitetta, jossa esitettiin, et-
tä Helsinkiin perustettaisiin kansallinen kaupunkipuisto, johon liitettäi-
siin paitsi laajoja viheralueita, puistoja ja saaristoa, myös useita kau-
pungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, kuten siirtolapuutarho-
ja ja kesämaja-alueita sekä puukaupunginosia. Kaupunginvaltuuston 
näkemys oli tuolloin, että Helsinkipuisto täyttää luonnon- ja rakennetun 
ympäristön arvojensa puolesta kansallisen kaupunkipuiston kriteerit. 
Helsinkipuistolle ei nähty tarvetta hakea ministeriöltä kansallisen kau-
punkipuiston statusta, sillä sen arvojen säilymisen koettiin olevan tur-
vattua kaupungin omilla, mm. kaavoituksen, keinoilla.

Kansallista kaupunkipuistoa koskeneen aloitteen allekirjoitti 54 valtuu-
tettua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat hy-
vin toisistaan poikkeavalla tavalla. Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunki-
puistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoo kaupunginhallitus, 
että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perus-
tamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta tai perustamatta jättämisestä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Nieminen Jarmo, valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016 asia 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Liikuntalautakunta
Opetuslautakunta
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 06.10.2016 § 132

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strateginen ja maankäy-
töllinen linjaus kysymys. Tarkempi kannanotto kansallisen kaupunki-
puiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun puis-
ton aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen 
taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston perustamista har-
kittaessa on tarkoin punnittava siitä saatavat hyödyt suhteessa vallitse-
vaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muutoksen vaati-
miin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
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non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee kaupunki ja päätöksen pe-
rustamisesta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hake-
muksen arvioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on 
täytettävä:

1.      Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansalisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla 
puisto-ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherraken-
teeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupungi-
nosasta toiseen 

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, 
että alueelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mah-
dollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva, eli liittyy ilman selvää 
rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maa-
seutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee ol-
la osa kaupunkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömäs-
tä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole johtaneet jatkotoimenpi-
teisiin puiston perustamiseksi. Toivottavampana on pidetty kaupungin 
omia toimia, kuten Helsinkipuiston ja uuden yleiskaavan myötä tehtä-
vää koko kaupungin viheralueverkoston kehittämistä.

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
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rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher-ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. Kunhan riittävän hyvä, monipuolinen, toimi-
va, yhtenäinen ja laaja viher- ja virkistysalue verkosto riittävine liikunta- 
ja ulkoilupalveluineen turvataan, ei käytännön rakentamisen ja ylläpi-
don kannalta pitäisi olla merkitystä, toteutetaanko se kansallisen kau-
punkipuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman vai kaupungin oman toi-
minnan ja suunnittelun kautta.

Käsittely

06.10.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:

Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
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her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ar-
vioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan 
niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta 
toiseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
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denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tiivis-
tyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämisel-
le.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.

Kannattaja: Joonas Lyytinen

Vastaehdotus:
Riitta Hämäläinen-Bister: Riitta Bister-Hämäläinen teki teki seuraavan 
vastaehdotuksen:| 

Esityksen viimeisen kappaleen kolmas rivi: poistetaan sana riittävän.

Muutos lauseeseen: Kun hyvä, monipuolinen, toimiva, yhtenäinen ja 
laaja viher- ja virkistysalue verkosto liikunta- ja ulkoilupalveluineen tur-
vataan

Lisätään: Yhtenäisellä liikunta- ja virkistysalueverkostolla on tärkeä 
merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 
ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa kaupunkisuunnitteluvirastossa tul-
laan tekemään Helsingin viher- ja

virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa

(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden kes-
kinäistä

hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Tässä yhteydessä voitaneen 
myös arvioida kansallisen kaupunkipuiston

hoito- ja kehittämissuunnitelma

Hämäläinen-Bisterin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: 

Tiina Sandberg teki Joonas Lyytisen kannattamana seuraavan vas-
taehdotuksen: Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on strategi-
nen ja maankäytöllinen linjauskysymys. Tarkempi kannanotto kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on mahdollista tehdä 
vasta, kun puiston aluerajaus, selvitys kaupunkipuiston hyödyistä ja 
haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on valmistunut. Puiston 
perustamista harkittaessa on punnittava siitä saatavat hyödyt suhtees-
sa vallitsevaan tilanteeseen, mahdollisiin muihin vaihtoehtoihin, muu-
toksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä havaittuihin ongelmiin 
ja haittoihin.

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua esittä-
vät valtuustoaloitteessaan, että kaupunki käynnistää valmistelut vuoden 
2016 aikana kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin.  
Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa kansalliseksi kaupunkipuistoksi 
erityisten arvojen perusteella rajattavien kokonaisuuksien toteutusedel-
lytykset huomioiden alueiden nykyiset kaavat ja suojelupäätökset sekä 
kansallisen kaupunkipuiston arviointikriteerit. Valmistelutyö tulisi esityk-
sen mukaan tehdä niin, että periaatepäätös kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta voitaisiin tehdä joulukuussa 2017, jotta valtuusto-
päätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan 
ohjelmaa.

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritel-
ty erityisen statuksen omaava alue, jonka tarkoituksena on kaupunki-
maiseen ympäristöön kuuluvien kulttuuri- ja luonnonmaisemien, luon-
non monimuotoisuuden, historiallisten, kaupunkikuvallisten, sosiaalis-
ten, virkistyksellisten ja muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoita-
minen. Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julki-
syhteisön omistuksessa olevia alueita, jotka on osoitettu puistoksi, vi-
her-, virkistys- tai suojelualueeksi tai muuhun puiston tarkoituksen kan-
nalta sopivaan käyttöön

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. 
Hakemuksen puiston perustamisesta tekee ja päätöksen perustamises-
ta ympäristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen ar-
vioinnissa ministeriö käyttää neljää kriteeriä, jotka alueen on täytettävä:

1.  Sisältö; kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää luonnon moni-
muotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaihei-
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den kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä sekä puistoarkkitehtooni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä viheralueita

2. Laajuus ja eheys; kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla  puisto- ja 
viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherrakenteeltaan 
niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollista siirtyä kaupunginosasta 
toiseen

3. Ekologisuus ja jatkuvuus; ekologiselta kannalta on tärkeää, että alu-
eelle muodostuu lajiston säilymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
katkeamattomia ekologisia käytäviä ja alue liittyy ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai ympäröivään maaseutuun

4. Kaupunkikeskeisyys; kansallisen kaupunkipuiston tulee olla osa kau-
punkirakennetta, eli alkaa ydinkeskustasta tai sen välittömästä lähei-
syydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin on vuosien mit-
taan tehty useita aloitteita. Puiston perustamista on myös selvitetty 
kaupunkisuunnitteluviraston johdolla yhdessä eri hallintokuntien kans-
sa. Aloitteet ja selvitystyö eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet jat-
kotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi. 

Helsinkiläisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymisen ja kehittä-
misen takaamiseksi on tärkeää, että viher- ja virkistysalueiden tulee 
säilyä jatkossakin eheinä ja riittävän laajoina sekä viheryhteyksien tulee 
säilyä jatkuvina. On myös tärkeää, että asuinalueiden yhteydet viher-
verkkoon ovat sujuvia ja välittömiä ja viheralueverkosto saadaan pidet-
tyä maankäytön suunnittelussa ekologisesti, maisemallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti viihtyisänä, monimuotoisena ja toimivana. Samoin tulee 
pitää huolta meren ranta-alueiden ja saarten viher- ja virkistyskäytön 
mahdollisuuksien sekä luonnonolosuhteiden turvaamisesta sekä Hel-
singin merellisten palveluiden ja merellisten vetovoimatekijöiden säily-
misestä ja vahvistumisesta. 

Yhtenäisellä, riittävällä liikunta- ja virkistysalueiden verkostolla on tär-
keä merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kannalta. Yleiskaavaehdotuksen painopiste on rakentami-
salueiden ja liikenneverkon kehittämisessä. Mm. Helsinkipuisto saattaa 
menettää oleellisia liikunta-alueita rakentamiselle. Kansallinen kaupun-
kipuisto tasapainottaisi yleiskaavaa. Sitä voitaisiin käyttää kestävän 
kaupunkikehityksen työvälineenä. Puisto toisi pitkäjänteisyyttä ja tiivis-
tyvää yhteistyötä arvokkaiden liikunta- ja virkistysalueiden kehittämisel-
le.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmu-
kaista laatia kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys, koska 
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vasta selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Perus-
tamisselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tie-
toa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kaupungin toiminnas-
sa. Selvityksen pohjalta valtuusto voi arvioida kaupunkipuiston hyötyjä 
Helsingille.

Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Riitta Hämäläinen-Bister, Heimo Laakso-
nen, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 2
Joonas Lyytinen, Tiina Sandberg

Tyhjä: 0

Poissa: 3
Riku Ahola, Jukka Järvinen, Sallamaari Muhonen

Esittelijä
va. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

Kaupunginmuseon johtokunta 27.09.2016 § 58

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 53 jäsentä on allekirjoittanut valtuutettu 
Jarmo Niemisen valtuustoaloitteen kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseksi Helsinkiin. Aloitteessa esitetään, että kaupunki käynnistää 
valmistelut vuoden 2016 aikana, jotta periaatepäätös kansallisen kau-
punkipuiston perustamisesta voidaan tehdä joulukuussa 2017, liittäen 
samalla Helsingin kaupungin valtuuston päätös osaksi Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. 

Aloitteen perusteluissa esitetään, että Helsingin kansallisesta kaupunki-
puistosta luodaan laaja merellinen ja mantereinen idästä länteen ja ete-
lästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto. Sen yti-
men muodostavat ekologisesti merkittävimmät vihersormet sekä valta-
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kunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympä-
ristöt. 

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden ja 
kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, joka voi-
daan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perustaa kaupunkialueelle. 

Kaupunginmuseon johtokunta katsoo, että Helsingillä on hyvät edelly-
tykset kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttämiseksi ja kaupunki-
puiston saamiseksi. Museon johtokunta puoltaa valtuustoaloitetta ja 
katsoo, että hakemuksen valmistelulle ei ole estettä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

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

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 20.09.2016 § 300

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon. 

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvokkaiden ympäristöjen 
muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat kaupungin kannalta keskei-
set luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet. Kansalliseen kaupunkipuis-
toon voidaan liittää myös maiseman, virkistyksen ja sosiaalisen elämän 
kannalta tärkeitä alueita.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on kertoa kaupungin tarina: 
millaiset luonnonolot alueella on, millaiseksi elämä niiden seurauksena 
muotoutui menneinä aikoina ja millaista elämä on nykyään. Yhdessä 
kaikki Suomen kansalliset kaupunkipuistot kertovat Suomen tarinaa.

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.

Millä edellytyksillä kansallisen kaupunkipuiston voi perustaa?

Saadakseen kansallisen kaupunkipuiston statuksen alueen on täytettä-
vä neljän erilaisen kriteerin ehdot:
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1) Sisällön kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston tulee sisältää 
luonnon monimuotoisuuden, kansallisen historian tai kaupungin omien 
kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä alueita sekä puistoarkkitehtoni-
sesti tai esteettisesti merkittäviä kohteita.

2) Kaupunkikeskeisyyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuis-
ton täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa ydinkeskustasta tai sen 
läheisyydestä.

3) Laajuuden ja eheyden kriteerin mukaan kansallisen kaupunkipuiston 
täytyy olla viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viher- ja si-
nirakenteeltaan niin yhtenäinen, että kaupunkipuistoa pitkin on mahdol-
lista siirtyä kaupunginosasta toiseen.

4) Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri varmistaa, että alueelle muo-
dostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia käytäviä 
ja alue on jatkuva eli liittyy ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin 
luonnonalueisiin ja ympäröivään maaseutuun.

Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennus-
laissa (68-71 §).

Hakeminen, kaavoitus sekä hoito- ja käyttösuunnitelma

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kunnan hakemuksesta, ja pe-
rustamisesta päättää ympäristöministeriö. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvien alueiden kaavoissa tulee olla 
riittävät merkinnät alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Kaavat laa-
ditaan normaalin kaavamenettelyn mukaisesti.

Kunta laatii kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja käyttösuunnitelman, 
jonka ympäristöministeriö hyväksyy.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma, jonka tavoitteena on 
alueen ominaispiirteiden säilyttäminen ja vahvistaminen. Hoidon ja ke-
hittämisen tarkempi toteuttaminen tapahtuu yleensä pienempien alue-
kohtaisten suunnitelmien avulla. Tällaisia ovat nykyäänkin käytössä 
olevat luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ja eri kau-
punginosien aluesuunnitelmat. Käytännössä esimerkiksi luonnonsuoje-
lualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat säilyttävät ja vahvistavat jo nyt 
alueiden ominaispiirteitä ja arvoja, joten uusia ei tarvitse laatia. Jo ole-
massa olevat suunnitelmat voidaan liittää osaksi koko alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa, ja päivittää silloin, kun ne muutoinkin päivitettäi-
siin. Mikäli muutoksia kuitenkin jouduttaisiin tekemään, voidaan sopia, 
että muutokset tehdään seuraavan päivityksen yhteydessä.

Ympäristöministeriön rooli valmistelussa
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Ympäristöministeriö toimii valmistelu- ja hakuvaiheessa konsultatiivi-
sessa roolissa antaen tukea ja tietoa alueen rajaamisesta ja kriteerien 
toteuttamismahdollisuuksista. Tätä on tutkimusten mukaan pidetty hy-
vänä asiana valmistelua tehneissä kaupungeissa. Kaupunki kuitenkin 
itse tekee rajauspäätöksen sekä muut valmisteluun ja hakemiseen liit-
tyvät työt.

Elävää ympäristöä

Kansallinen kaupunkipuisto ei ”museoi” alueita. Rakennuksia ja raken-
teita voi käyttää ja kunnostaa, ja uusia voi tehdä, kunhan työt ovat lin-
jassa kaupunkipuiston kriteerien kanssa. Ympäristöministeriön mukaan 
esimerkiksi Hernesaaren rantapuisto ja saunaravintola Löyly, kauppa-
torin uudet uima-altaat sekä Musiikkitalon nurmiterassit ja tuleva kes-
kustakirjasto voisivat kaikki niin haluttaessa olla osa kansallista kau-
punkipuistoa. Tavoitteena on luoda tasokasta kaupunkiympäristöä, jos-
sa ihmiset viihtyvät ja johon ihmiset mielellään hakeutuvat.

Tärkeä tarveselvitys

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista edeltää esi- tai tarveselvityk-
sen tekeminen. Selvityksessä pohditaan, mitkä ovat Helsingille ja hel-
sinkiläisille merkityksellisimpiä paikkoja, joita halutaan vaalia ja kehit-
tää, ja jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Nämä merkittävät 
paikat kertovat kaupungin tarinaa. Arvokkaiden kohteiden rajaamisen li-
säksi tulee pohtia, mitä hyötyjä tai haittoja puiston perustamisesta ai-
heutuu eri elämänaloille, kuten luonnolle ja viheralueille, kulttuuriympä-
ristölle, harrastusmahdollisuuksille, virkistykselle ja terveydelle, opetuk-
selle ja kasvatukselle sekä matkailulle ja muulle elinkeinoelämälle. Li-
säksi tulee tarkastella kaavatilannetta.

Tutkittua tietoa vaikutuksista

Tampereen kaupunki on tehnyt tarveselvityksen kansallisen kaupunki-
puiston perustamiseksi Tampereelle. Samassa yhteydessä tehtiin ky-
sely kaupunkipuistoon liittyvistä kokemuksista, erityisesti merkityksestä 
kaupungin statukseen sekä vaikutuksista maankäytön suunnitteluun ja 
elinkeinopolitiikkaan. Vastaajina oli edustajia kaupungeista, joissa jo on 
kansallinen kaupunkipuisto, kaupungeista, jotka ovat hakemisen loppu-
vaiheissa, ja kaupungeista, jotka ovat keskeyttäneet selvitys- ja hakup-
rosessin.

Kyselyyn vastanneiden mielestä kansallisen kaupunkipuiston statuksen 
saaminen parantaa kaupungin imagoa ja kiinnostavuutta sekä asukkai-
den että matkailijoiden silmissä. Kansallista kaupunkipuistoa pidetään 
työkaluna kestävän kaupunkisuunnittelun edistämiseksi. Sen perusteel-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 128 (294)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
14.11.2016

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

la kaupunkia voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti yh-
teisesti sovittuja arvoja säilyttäen ja hyödyntäen.

Valmisteluprosessin todettiin lisäävän eri hallintokuntien välistä yhteis-
työtä. Jotkut valmistelussa mukana olleet tahot totesivat jopa prosessin 
olleen niin hyödyllinen ja antaneen niin paljon tietoa, että sen jälkeen ei 
ole väliä, saadaanko statusta vai ei.

Kyselyn perusteella kansallisen kaupunkipuiston perustamisella ei ollut 
kielteisiä vaikutuksia maankäytön suunnitteluun. Kansallinen kaupunki-
puisto ei estä alueiden kehittämistä. Joidenkin tahojen pelko siitä, että 
päätösvalta alueita koskevissa asioissa siirtyy ympäristöministeriöön, 
osoittautui vastaajien mukaan aiheettomaksi.

Jotkut vastaajat totesivat statuksesta olleen hyötyä hankerahoitusta 
haettaessa. Myös ympäristöministeriö vahvistaa, että taloudellisesti tiu-
kentuvina aikoina rahoituksen myöntämistä tukee sen käyttö kestävän 
kehityksen mukaisiin hankkeisiin.

Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitystä tehdessä syntyy materiaa-
lia, jota voidaan hyödyntää myös muussa kaupungin toiminnassa, ku-
ten alueiden suunnittelussa, ympäristökasvatuksessa, erilaisten retkien 
järjestämisessä ja matkailussa.

Kyselyyn vastaajat pitivät kansallista kaupunkipuistoa keinona tarjota 
asukkaille parempaa ja monipuolisempaa asuinympäristöä. Puiston pe-
rustamisen koettiin lisänneen asukkaiden tietoisuutta omasta ympäris-
töstään.

Useat kaupungit, joissa on kansallinen kaupunkipuisto, suunnittelevat 
puiston laajentamista. Pori on jo ehtinyt laajentaa puistoaan.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvinä kehittämiskohteina vastaajat 
pitivät statuksen tunnettavuuden lisäämistä: käsite on uusi ja monita-
hoinen, ja siihen liittyy väärinymmärryksiäkin. Elinkeinoelämän alalta 
statusta on parhaiten hyödyntänyt matkailuala, ja muut alat ovat vasta 
vähitellen tulossa mukaan. Perustamisen jälkeen haasteeksi koettiin 
hallinnonalojen välisen yhteystyön jatkuminen, kansallisen kaupunki-
puiston periaatteiden muistaminen kaavoitustyössä ja tiedon siirtämi-
nen myös uusille työntekijöille. 

Pitkäjänteistä kannatusta

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella Helsinkiin on laaja kanna-
tus: 76 yhteisöä on allekirjoittanut esityksen, jossa he toteavat kannat-
tavansa selvityksen tekemistä ja puiston perustamista. Kuntalaisaloit-
teen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi on allekirjoittanut 
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4699 henkilöä (5.9.2016). Kuntalaisten ja järjestöjen kiinnostus saada 
kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin on pitkäjänteistä, sillä puiston pe-
rustamista on yritetty saada vireille useita kertoja jo vuodesta 2002 al-
kaen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n mukaan kansallisen kaupunkipuis-
ton hoito- ja käyttösuunnitelma tulee valmistella vuorovaikutuksessa nii-
den tahojen kanssa, joihin puiston perustaminen saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Tämä tuo saman pöydän ääreen neuvottelemaan Helsingille 
merkityksellisistä asioista niin kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kuin vir-
kamiehetkin. Kuntalaisten ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman ym-
päristön kehittämiseen tulee vaalia, sillä kuulluksi tulemisen tunne ja 
vaikuttamisen mahdollisuus lisäävät viihtyisyyttä ja omaan ympäristöön 
sitoutumista.

Kansainvälistä kiinnostusta

Suomen kansallisen kaupunkipuiston mallista ollaan kiinnostuneita eri 
puolilla maailmaa, ja ympäristöministeriöön tulee asiasta enemmän tie-
dusteluita, kuin mihin pystytään vastaamaan. Parhaillaan esimerkiksi 
Hollanti, Etelä-Korea ja Kiina pohtivat mahdollisuutta oman mallin luo-
miseen. Suomen kansallisen kaupunkipuiston malli vaikutti myös 
Unescon Historical Urban Landscape (HUL) –mallin muotoiluun, johon 
kaupunkipuiston käsitteen ansiosta tuli mukaan luonnon monimuotoi-
suus kulttuurihistoriallisten tekijöiden lisäksi.

Ruotsin Tukholmassa on kansallista kaupunkipuistoa vastaava Natio-
nalstadsparken, joka perustettiin vuonna 1995 poikkeuslailla. Tällä het-
kellä Ruotsissa mietitään lainsäädännön muuttamista Suomen mallin 
mukaiseksi.

Kansainvälisesti kansallista kaupunkipuistoa (National Urban Park, 
NUP) pidetään kestävän kaupunkisuunnittelun onnistuneena työkaluna, 
ja puiston perustamisprosessia modernina.

Yhteenveto

Ympäristölautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen 
kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa ob-
jektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa. Puiston perustaminen aut-
taa säilyttämään keskeiset luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet ja ke-
hittämään niitä arvostettujen kriteerien mukaan. Kansallisen kaupunki-
puiston perustaminen olisi myös hieno lahja 100-vuotiaan Suomen 
pääkaupungille ja koko Suomelle, jolle pääkaupungin merkitys on kiis-
taton.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 130 (294)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
14.11.2016

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

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 375

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Kaupunginvaltuutettu Jarmo Nieminen ja 53 muuta valtuutettua ovat 
tehneet valtuustoaloitteen koskien kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamiseen tähtäävien alueselvitysten käynnistämistä vuoden 2016 aika-
na. Perustamisselvitysten toivotaan johtavan periaatepäätökseen kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin joulukuussa 2017. 
Päätös liitettäisiin osaksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa.

Ympäristöministeriön mukaan kansallisten kaupunkipuistojen verkos-
toon on tarkoitus ottaa kymmenkunta erilaista kaupunkia eri puolilta 
Suomea. Tällä hetkellä puisto on perustettu kahdeksaan kaupunkiin. 
Hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tekee kau-
punki ja päätöksen ympäristöministeriö. Ministeriö käyttää arvioinnissa 
neljää kriteeriä, jotka takaavat kaupungeille tasapuolisen kohtelun ja 
kaupunkipuistojen valtakunnallisen tason säilymisen.

Kansallisen kaupunkipuiston kriteerit ovat:

1. sisältö: kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunki-
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luonnonalueita, 
kansallisen historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden kan-
nalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puis-
toarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja vihera-
lueita

2. laajuus ja eheys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puisto- 
ja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön sekä viherraken-
teeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä 
kaupunginosasta toiseen
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3. ekologisuus ja jatkuvuus: ekologiselta kannalta tärkeää on se, 
että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen 
mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli liittyy vä-
littömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnona-
lueisiin tai sitä ympäröivään maaseutuun

4. kaupunkikeskeisyys: kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa 
kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen 
välittömästä läheisyydestä

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on selvitetty kau-
punkisuunnitteluviraston johdolla vuodesta 1998 saakka yhdessä eri 
hallintokuntien kanssa. Samoin kansallisen kaupunkipuiston perustami-
sesta Helsinkiin on tehty vuosien mittaan useampia aloitteita. Ne eivät 
ole johtaneet varsinaisiin jatkotoimenpiteisiin puiston perustamiseksi, 
vaan toivottavampana on pidetty kaupungin omia toimia, kuten Helsin-
kipuiston ja yleiskaavan uusimisen myötä tehtävää kaupungin koko vi-
heralueverkoston kehittämistä.

Helsingin kaupunki säilyttää keskeiset virkistysalueet sekä kulttuurihis-
torian, rakennustaiteen ja maiseman kannalta merkittävät alueet kaa-
voituksen keinoin sekä arvokkaimmat luonnonalueet rauhoittamalla ne 
luonnonsuojelulailla. Ylläpidossakin vaalitaan arvokasta ja suojeltavaa, 
sillä yleisten alueiden ylläpidon tavoitteena on pitää huolta kaupungista, 
sen rakenteista, viheralueista, luonnosta ja maisemasta sekä tarjota 
asukkaille ja alueiden käyttäjille mahdollisimman monimuotoista lä-
hiympäristöä. Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingis-
sä säilyy monimuotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin 
omassa päätösvallassa.

Rakennusvirasto hoitaa ja kehittää kaupungin yleisiä alueita kaavoituk-
sen ja muun ylemmän tason suunnittelun rajaamissa puitteissa, hyväk-
syttyjen toimintalinjausten sekä niiden pohjalta tehtävän, säännöllisen 
alueellisen suunnittelun pohjalta. Käytännön ylläpidolle ei pitäisi olla 
merkitystä sillä, toteuttaako se kaupungin omaa suunnitelmaa vai kau-
punkipuistolle laadittavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Toisaalta suun-
nittelu ja alueiden ylläpito yhdessä vuorovaikutuksen kanssa on jatku-
vaa, pitkäjänteistä ja järjestelmällistä toimintaa, jolle on ajan mittaan 
luotu toimintatavat. Prosessien muuttaminen, alueiden uudelleen rajaa-
minen, suunnitelmakierron uusiminen sekä jo hyväksyttyjen suunnitel-
masisältöjen avaaminen vaatisivat aikaa ja resursseja. Siirtymävaihe 
aiheuttanee katkoksia ylläpitoon.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän 
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen. Yksityiskoh-
taisempi kannanotto kaupunkipuiston mahdollisesta perustamisesta 
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Helsinkiin on mahdollista tehdä vasta, kun aluerajaus, selvitys kaupun-
kipuiston hyödyistä ja haitoista sekä sen taloudellisista vaikutuksista on 
valmistunut. Puiston perustamista harkittaessa on pohdittava, mikä on 
siitä saavutettava hyöty suhteessa nykytilanteeseen, mahdollisiin mui-
hin vaihtoehtoihin, muutoksen vaatimiin taloudellisiin resursseihin sekä 
tunnistettuihin ongelmiin ja haittoihin.

Käsittely

20.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi yksimielisesti Terhi Koulumiehen 
vastaehdotuksen:

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Lisäys kappaleen 6 loppuun:

"Yleisten töiden lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä säilyy moni-
muotoiset ja riittävän kattavat viheralueet kaupungin omassa päätös-
vallassa."

Kannattaja: Antti Möller

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä." 

Lisätään kappaleeseen (8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi:

"Yleisten töiden lautakunta puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansalli-
sen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa 
objektiivista tietoa päätöksentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen 
kokoaa eri tahot yhteen ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hy-
väksi myös muussa kaupungin toiminnassa."

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappaleen (8) ensimmäinen lause muotoon 
"Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on monilta osin enemmän
strateginen ja maankäytöllinen kysymys kuin ylläpidollinen, koska se si-
sältää myös rakennettua kulttuuriympäristöä."  Lisätään kappaleeseen 
(8) kolmanneksi ja neljänneksi lauseeksi: "Yleisten töiden lautakunta 
puoltaa tarveselvityksen tekemistä kansallisen kaupunkipuiston perus-
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tamiseksi Helsinkiin, koska selvitys tarjoaa objektiivista tietoa päätök-
sentekoa varten. Tarveselvityksen tekeminen kokoaa eri tahot yhteen 
ja antaa paljon tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi myös muussa kau-
pungin toiminnassa."

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Maria Landén, Eija Paananen, Mariam Rguibi, Maija 
Wirén

Ei-äänet: 3
Aura Kostiainen, Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 1
Dennis Pasterstein

Poissa: 0

Eriävät mielipiteet:

Pörrö Sahlberg ja Antti Möller jättivät päätöksestä Pörrö Sahlbergin 
vastaehdotuksen mukaiset eriävät mielipiteet.

13.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 290

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta puoltaa valtuutettu Jarmo Niemisen ym. tekemää 
valtuustoaloitetta kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsin-
kiin.

Opetuslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetty kansallinen kaupunki-
puisto Helsingissä tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille kai-
kille avoimia ja monipuolisia oppimisen, liikkumisen ja virkistymisen ym-
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päristöjä, jotka tukevat opetusviraston strategiaa, jossa koulurakennuk-
sen lisäksi koko kaupunki on oppimisen ympäristö.

Valtuustoaloite istuu hyvin myös ongelmalähtöistä, ilmiökeskeistä ja ak-
tiivista oppimista painottavaan uuteen opetussuunnitelmaan sekä ope-
tusviraston koulujen digistrategiaan, jossa digitalisaatio ja tietotekniikan 
hyödyntäminen mahdollistavat uudenlaisen tiedonhankinnan, -tuottami-
sen ja yhteistyön oppimisessa.

Toteutuessaan kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä luo osallistavan, 
oppimista tukevan yhteistyöalustan  kaupungin sisälle sekä verkottumi-
sen kautta Suomessa jo olevan kahdeksan kansallisen kaupunkipuis-
ton ja ulkomaisten kaupunkipuistojen välille.  

Lisäksi opetuslautakunta toivoo, että koulujen ja alueen asukkaiden on 
mahdollista osallistua hankkeen suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 266

HEL 2016-006233 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Valtuustoaloite

54 kaupunginvaltuutettua esittää valtuustoaloitteessa, että kaupunki 
käynnistää valmistelut vuoden 2016 aikana kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta Helsinkiin. Perustamisselvityksessä tulisi kartoittaa 
kansalliseksi kaupunkipuistoksi erityisten arvojen perusteella rajatta-
vien kokonaisuuksien toteuttamisedellytykset huomioiden alueiden ny-
kyiset kaavat, suojelupäätökset sekä kansallisen kaupunkipuiston ar-
viointikriteerit. Valmistelutyö tulisi tehdä niin, että periaatepäätös kan-
sallisen kaupunkipuiston perustamisessa tehtäisiin joulukuussa 2017, 
jotta valtuustopäätös voitaisiin liittää osaksi Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlan ohjelmaa.

Valtuustoaloitteen perusteluina on esitetty kansallisen kaupunkipuiston 
sisältöön ja rajaamiseen seikkoja sekä sen hyötyjä eri tahoille. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 135 (294)
Kaupunginhallitus

Kaj/4
14.11.2016

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

Puistokokonaisuus esitetään olevan laaja merellinen ja mantereinen 
idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kau-
punkipuisto. Sen ytimen muodostaisivat ekologisesti merkittävimmät vi-
hersormet sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt. Puistokokonaisuus olisi verkosto, johon 
kuuluisi saaristoa, merenrantoja, Vantaanjoki ja kaupunkipuroja, puisto-
ja, luonnonmetsiä sekä keskustakortteleiden ja esikaupunkien kulttuu-
riympäristöjä.

Kansallisen kaupunkipuiston avulla Helsingille voitaisiin kehittää vahva 
kestävän kehityksen brändi ja lähiluontomatkailun yritysklusteri. Sitä 
voisivat hyödyntää monin eri tavoin palveluissaan ja markkinoinnissaan 
asukkaat, oppilaitokset, päiväkodit, kulttuuritoimijat, liikuntasektori, mat-
kailu ja muu elinkeinoelämä.

Kansallinen kaupunkipuisto

Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslain 68-71 §:is-
sä määritelty erityisen statuksen omaava alue. Sen tarkoitus on kau-
punkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmai-
seman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominais-
piirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyk-
sellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttäminen ja hoitaminen. Puis-
toon voidaan osoittaa alueita, jotka kaavassa on osoitettu puistoksi, vir-
kistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun 
kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen kannalta sopivaan käyttöön. 
Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön 
omistuksessa olevia alueita. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvan alueen kaavoituksessa ja 
muussa alueeseen vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa 
on otettava huomioon puistoa koskevat määräykset perustamispäätök-
sessä ja/tai hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kansallinen kaupunkipuisto 
perustetaan kunnan hakemuksesta ja sen perustamisesta päättää ym-
päristöministeriö. Kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätökseen 
voidaan kunnan suostumuksella ottaa alueen olennaisten arvojen säi-
lyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Muut alueen hoidon ja käytön kan-
nalta tarpeelliset määräykset annetaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 
Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman laatii kunta ja 
sen hyväksyy ympäristöministeriö. Hoito- ja käyttösuunnitelman valmis-
telun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden 
oloihin asia saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

Suomeen on perustettu vuodesta 2001 kahdeksan kansallista kaupun-
kipuistoa, jotka sijaitsevat Hämeenlinnassa, Heinolassa, Porissa, Han-
gossa, Porvoossa, Turussa, Kotkassa ja Forssassa. Pinta-alaltaan laa-
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jin kansallinen kaupunkipuisto sijaitsee Hangossa (suurimmaksi osaksi 
merialuetta), laajuudeltaan 2 400 ha. Muut puistot ovat kooltaan 2 200 
ja 815 ha:n väliltä. Puistot ovat luonteeltaan kaupunkien keskustoihin 
liittyvien vesialueiden, viheralueiden ja arvokohteiden muodostamia yh-
tenäisiä jatkuvia kokonaisuuksia. 

Ruotsin lainsäädännössä on myös kansallisen kaupunkipuiston (natio-
nalstadsparken) käsite. Maan ainoa kansallinen kaupunkipuisto (Kung-
liga nationalstadsparken) sijaitsee Tukholman, Solnan ja Lidingön kun-
tien alueella (Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården), ja on kooltaan 
2 700 ha. 

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja 
puistoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ym-
päröivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittami-
nen on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tul-
leet esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalu-
een (Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, 
jossa tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovit-
taminen puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haasta-
vaa. 

Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuk-
siin nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua lu-
kuisia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.

Helsingin viherverkosto

Helsingin viherverkosto koostuu lähes kauttaaltaan asemakaavoitetuis-
ta virkistys- ja viheralueista sekä vesialueista. Viheralueina toimivat alu-
eet ovat myös pääosin kaupungin omistuksessa. Viherverkoston run-
gon muodostavat laajat kiilamaiset viheralueet ns. vihersormet, poikit-
taiset vihersormia yhdistävät viheryhteydet sekä merialue saarineen. 
Uudessa yleiskaavassa (Kslk 14.6.2016) virkistys- ja viherverkosto, 
kaupunkiluonto, kulttuuriympäristöt sekä merellisyys on nähty tärkeiksi 
Helsingin vetovoimatekijöiksi. Jokaisesta näistä teemasta on tehty oma 
yleiskaavaan liittyvä teemakarttansa ja niiden kehittämistä ja arvojen 
säilyttämistä on tarkoitus tutkia kaupunkisuunnitteluvirastossa edelleen 
alueiden jatkosuunnittelussa. Koko kaava-aluetta koskevassa kaava-
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määräyksessä on turvattava viherverkoston jatkuvuus, lisäksi kaavassa 
annetaan määräyksiä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvoihin 
liittyen.    

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaan liittyen ja alueiden jatkosuunnittelun 
pohjaksi on kaupunkisuunnitteluvirastossa jatkettu Helsingin viher- ja 
virkistysalueiden strategisen kehityskuvan laadintaa. Uusimmassa vai-
heessa, Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa 
(VISTRA II), viher- ja virkistysverkoston osia profiloidaan ja niiden kes-
kinäistä hierarkiaa selkiytetään karttaesityksin. Verkoston osalta esite-
tään tavoitetila ja linjaukset sen laadun kehittämiseksi. Tärkeimmät vi-
heralueisiin liittyvät kulttuuri- ja luontoarvoalueet on nostettu verkoston 
vetovoimatekijöiksi. Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaat-
teet on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväk-
si syksyllä 2016. Sen jälkeen erityisesti viherverkostoon liittyvään vies-
tintään ja markkinointiin aiotaan kiinnittää erityistä huomiota.    

Kansallinen kaupunkipuisto Helsingissä?

Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on esitetty vuoden 
2002 yleiskaavan valmistelusta lähtien useita kertoja. Tähän asti ei sen 
perustamista ole pidetty tarpeellisena ja on esitetty mm. Helsinkipuiston 
kehittämistä kaupungin omana hankkeena vastaten tällä tavoin mah-
dollisesta kansallisesta kaupunkipuistosta saataviin hyötyihin.  

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen antaa päätäntävaltaa alu-
een kehittämisen ja hoidon osalta kaupungilta ympäristöministeriölle ja 
kaventaa myös kaupunginvaltuuston roolia kaupungin ylimpänä päättä-
vänä elimenä. Riskinä on kaupungin päätöksenteon hidastuminen ja 
mutkistuminen. Tämä on nähty ongelmallisena dynaamisen kaupunki-
kehityksen kannalta sekä alueen hoitoa rajoittavana. Helsinki haluaa 
määritellä viheralueidensa käyttötavoitteet ja hoidon periaatteet luovut-
tamatta hoito- ja käyttöperiaatteiden ohjausta ja määräysvaltaa ympä-
ristöministeriölle. Näin mahdollistetaan parhaiten erilaisten alueiden ja 
kaupunginosien joustava kehittäminen, aktiivinen vuorovaikuttaminen 
sekä kansalaisten toiveisiin reagoiminen nopeammin ja määrätietoi-
semmin. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on säilyttää keskeiset virkistys- ja vihe-
ralueet sekä arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt kaavoituksen kei-
noin. Nykyisellä kaavoitusmenettelyllä ja hallintokuntayhteistyöllä saa-
vutetaan kansallisen kaupunkipuiston arvoja ja kriteerejä vastaava vi-
herverkostokokonaisuus. Viheralueiden arvojen, kuten kulttuuriympäris-
töarvojen, luontoarvojen ja viheryhteyksien, säilyminen voidaan turvata 
oikeusvaikutteisilla yleis- ja asemakaavoilla sekä kaupungin eri hallinto-
kuntien ohjauksella alueiden jatkosuunnittelussa.
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Kansalliselle kaupunkipuistolle Helsingissä tai Helsingin seudulla on ol-
lut vaikeaa löytää selkeää yksimielistä rajausta. Aikaisemmissa vaiheis-
sa mm. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston vihersormia on esitetty kan-
salliseksi kaupunkipuistoksi. Helsingin kuusi vihersormea muodostavat 
kukin omanlaisensa puistokokonaisuuden, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja 
merialueeseen muodostamatta kuitenkaan yhtenäisenä jatkuvaa koko-
naisuutta. Kansallisen kaupunkipuiston rajauksen tarkka määrittely on 
nähty ongelmallisena myös kaupunkikehityksen kannalta. 

Kansallinen kaupunkipuisto ei pääkaupungin keskeisillä alueilla tuo sel-
laista erityistä tunnettuus- tai imagolisää kuin se pienemmille kaupun-
geille kiistatta tuo. Helsingin viherverkoston ja sen arvojen tunnettavuu-
den lisäämistä ja hyödyntämistä osana kaupungin vetovoimaisuuden 
markkinointia voidaan tehdä myös ilman kansallinen kaupunkipuisto -
statusta. 

Näistä syistä kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin ei 
ole perusteltua.

Käsittely

06.09.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Lisätään seuraavat kappaleet kappaleen (9) jäl-
keen:

Tukholman kaupungissa kansallisen kaupunkipuiston rajaaminen ja 
puistoa koskevien määräysten tulkinta on osoittautunut vaikeaksi. Ym-
päröivän alueen maankäytölle asetettujen tavoitteiden yhteensovittami-
nen on jatkuvien tulkintaerimielisyyksien kohteena. Vaikeudet ovat tul-
leet esille yhden Tukholman merkittävimmän maankäytön muutosalu-
een (Norra Djurgårdstaden/Royal Seaport) suunnittelun yhteydessä, 
jossa tehokkaan maankäytön ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden sovit-
taminen puiston vaatimusten kanssa yhteen on ollut erityisen haasta-
vaa. 

Valtion puolelta yhteistyötahona toimii Ruotsissa lääninhallitus (länssty-
relse), jonka tulkinnat ovat olleet kaupungin näkökulmasta tiukkoja. Ra-
kennusoikeutta on mm. jouduttu karsimaan esitettyihin kaavaehdotuk-
siin nähden merkittävästi. Kaupunki on teettänyt osana suunnittelua lu-
kuisia kaupunkipuistoon liittyviä selvityksiä. Valtiolla ei ole taloudellista 
vastuuta asiassa. Tulkintaerimielisyydet ovat poikineet myös oikeuspro-
sesseja. Yhden aluetta koskevan kaavan osalta alempi oikeusaste on 
kumonnut valtuuston tekemän päätöksen. Kaupunki on valittanut asias-
ta edelleen seuraavaan oikeusasteeseen, jossa prosessi on edelleen 
kesken.
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Palautusehdotus:
Elina Moisio: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen teke-
misestä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi sel-
vittää Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunki-
puiston kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 

Kannattaja: Eija Loukoila

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
aloitteeseen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen teke-
misestä suhtaudutaan myönteisesti. Perustamisselvityksessä tulisi sel-
vittää Helsingille sopivan urbaanin uuden ajan kansallisen kaupunki-
puiston kokonaisuus, laajasti ja kattavasti koko Helsingin alueella. 

Jaa-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Matti Niiranen, 
Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Eija Loukoila, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6-
3.

30.08.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
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§ 1001
V 30.11.2016, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunneliva-
rauksesta luopumisesta

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että keskustatunnelia koskevasta varauksesta luovutaan, jotta 
vältyttäisiin lisäkustannuksilta erilaisissa hankkeissa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maa-
kuntakaavassa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukai-
sesti ylempi kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin 
varaus on ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 
1992 yleiskaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maana-
lainen osuus. Myös kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä 
uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. Keskustatun-
nelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, joka on tullut 
alueella voimaan 10.6.2011.

Maanalaisia tilavarauksia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa 
laadittaessa tehdään pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikenne-
hankkeiden edellyttämät maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etu-
painotteisesti. Linjauksen suhteellisen jäykkä geometria ja maan pin-
nalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoittaminen on huomioita-
va maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kaavoituksessa varaudutaan tu-
levaisuuden tarpeisiin - myös sellaisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen 
ei näytä lähitulevaisuudessa todennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kau-
pungin investointiohjelmaan. Keskustatunneli on tällainen varaus. Seu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) keskustatunneli ei 
sisälly ennen vuotta 2040 toteutettaviin hankkeisiin, mutta siihen on sii-
tä huolimatta varauduttava.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkkula Vesa ym. valtuustoaloite Kvsto 25.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1
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Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 250

HEL 2016-006234 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että keskustatunnelin varauksesta tu-
lisi luopua, sillä siihen varautuminen aiheuttaa kaupungille merkittäviä 
lisäkustannuksia. 

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavas-
sa. Suomalaisen hierarkkisen kaavajärjestelmän mukaisesti ylempi 
kaavataso ohjaa tarkempaa kaavoitusta. Keskustatunnelin varaus on 
ollut Helsingin Yleiskaava 2002:ssa, minkä lisäksi jo vuoden 1992 yleis-
kaavassa keskustan alle on osoitettu pääkatuverkon maanalainen 
osuus. Myös uudessa yleiskaavassa on varauduttu keskustatunneliin. 
Ruoholahden ja Hakaniemen väliin on merkitty pääkadun maanalainen 
tai katettu osuus, jonka sijainti ja pituus ovat ohjeellisia. Kaavassa va-
raudutaan siis kyseiseen yhteystarpeeseen, mutta ei oteta kantaa sii-
hen, millainen keskustan katuverkon maanalaisen osuuden tulisi olla.

Keskustatunnelille on esitetty tilavaraus maanalaisessa yleiskaavassa, 
joka on tullut alueella voimaan 10.6.2011. Keskustatunnelin maanalai-
nen tilavaraus on ollut maanalaisissa tilavaraussuunnitelmissa myös 
ennen maanalaisen yleiskaavan vahvistumista. Maanalaisia tilavarauk-
sia suunniteltaessa ja maanalaista yleiskaavaa laadittaessa tehdään 
pitkäjänteistä suunnittelua. Erityisesti liikennehankkeiden edellyttämät 
maanalaiset tilavaraukset on huomioitava etupainotteisesti maanalais-
ten tilojen tilavaraussuunnittelussa. Linjauksen suhteellisen jäykkä geo-
metria ja maan pinnalle liikennöintiä palvelevien ajoyhteyksien sijoitta-
minen on huomioitava maanalaisessa tilavaraussuunnittelussa.

Keskustatunnelin varaukselle on etsitty sijaintia, joka olisi teknisesti, ta-
loudellisesti, liikenteellisesti sekä maankäytöllisesti toteutuskelpoisin. 
Eri vaihtoehtoja on tutkittu kaupunkisuunnitteluvirastossa omana työnä 
sekä lukuisissa konsulttitöissä. Useista tutkituista tilavarausvaihtoeh-
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doista on päädytty juuri tähän nykyiseen, jonka rakennetekniset yleis-
suunnitelmat on tehty v. 2006. Sen mukaista tilavarausta on maankäy-
tön suunnittelussa huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Keskustatun-
nelin tilavarauksen linjauksen ympäristössä on kymmeniä olemassa 
olevia maanalaisia tiloja sekä eri hankkeiden maanalaisia tilavarauksia. 
Lukuisien keskustan alueelle suunniteltujen sekä maanpäällisten että 
maanalaisten hankkeiden suunnittelussa on jo huomioitu keskustatun-
nelin tilavaraus. Tällä hetkellä keskustatunnelille ei ole olemassa muita 
vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mikäli sen nykyisestä maanalaisesta ti-
lavarauksesta luovutaan.

Kaavoituksessa on tärkeä varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Myös sel-
laisiin tarpeisiin, joiden toteuttaminen ei näytä lähitulevaisuudessa to-
dennäköiseltä ja jotka eivät sisälly kaupungin investointiohjelmaan. 
Keskustatunneli on tällainen varaus. Seudun liikennejärjestelmäsuunni-
telmassa (HLJ2015) keskustatunneli ei sisälly ennen vuotta 2040 toteu-
tettaviin hankkeisiin. Siihen varautuminen on kuitenkin perusteltua.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
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§ 1002
V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän 
perustamisesta

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22
2 Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden osoittaa viheralue rakkau-
den metsälle.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan, yleisten töi-
den lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausuntoihin ja toteaa, että 
Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. 

Aloitteessa esitettyjä Rakkauden metsiä tai puistoja voisi olla useita, 
jolloin niiden ei tarvitsisi olla kovin suuria. Haasteena on puuston eri-
ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Istutusten tulisi-
kin seurata kokonaissuunnitelmaa ja sopia alueen muihin tavoitteisiin. 

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja to-
teaa, että metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennusviras-
tossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös osana 
uudessa puistossa tai paikka voi löytyä huonossa kunnossa olevan 
puiston peruskorjauksen yhteydessä. Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, 
että esimerkiksi kaupunginosayhdistys voisi organisoida ja koordinoida 
Rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 22
2 Ympäristökeskuksen lausunto (Rakkauden metsä)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 20.09.2016 § 373

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Leo Stranius ja 32 valtuutettua esittävät, että Helsinki selvittää mahdol-
lisuuden osoittaa viheralue rakkauden metsälle, jossa rakkauttaan voisi 
tunnustaa istuttamalla puun.

Puiden istuttaminen kaupungin omistamalle alueelle onnistuu parhaiten 
erillisenä tempauksena. Rakkauden metsän istuttamiselle soveltuvaa 
paikkaa tulisi etsiä lähimetsää tiiviimmän ylläpidon piirissä olevalta alu-
eelta. Tällainen metsiköksi istutettava paikka voi löytyä, kun rakennus-
virastossa laaditaan uusia aluesuunnitelmia. Metsikkö voisi olla myös 
osana uudessa puistossa. Paikka voi löytyä myös huonossa kunnossa 
olevan puiston peruskorjauksen yhteydessä.

Puiden taimien on oltava hieman kookkaampia kuin mitä metsän istu-
tuksessa käytettävät taimet ovat. Näin istutettavan metsikön jatkokehi-
tykselle on riittävät edellytykset, joka näkyy myös työmäärässä ja kus-
tannuksissa. Taimet pitää myös suojata asianmukaisesti esimerkiksi 
kaneilta. Puiden istuttajien on lisäksi tiedostettava se tosiseikka, että 
kaikki puut eivät välttämättä selviä metsikkövaiheeseen saakka. Tämän 
vuoksi siltojen rakkauslukot ovat monesti helpompi ja pysyvämpi vaih-
toehto.

Rakennusvirasto pitää esimerkiksi kaupunginosayhdistystä luontevana 
kumppanina organisoimaan rakkauden metsän puiden istuttamista.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.09.2016 § 278

HEL 2016-006924 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden 
osoittaa viheralueen Rakkauden metsälle, johon voi istuttaa rakkauden 
symboliksi puun.

Helsingissä on jo pitkään ollut paikkoja, joihin on voinut ohjatusti istut-
taa korvausta vastaan muistopuita. Asemakaavojen ohjausvaikutus 
puiden istuttamisessa metsiin on rajallinen, eivätkä asemakaavat estä 
metsän istuttamista viheralueeksi varatulla alueella. 

Aloitteessa esitetyn Rakkauden metsän tai puiston tulisi luonteensa 
vuoksi sijaita paikassa, joka säilyy pitkään virkistyskäytössä joko met-
sänä tai puistona. Rakkauden metsän kaltaisen alueen haasteena on 
puuston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus. Kau-
punkimaisissa puistoissa tavoitellaan usein kasvillisuuden hallittua ja 
yhtenäistä ilmettä. Istutusten tulisikin seurata kokonaissuunnitelmaa ja 
sopia alueen muihin tavoitteisiin. Alueen tulisi myös olla sekä rauhalli-
nen että helposti saavutettavissa, ja suuren puustomäärän istuttaminen 
yhteen paikkaan vaatii myös alueelta laajuutta. Laajan yhtenäisen alu-
een varaaminen pitkäaikaiseen uuden puuston istutukseen on tiivisty-
vässä kaupungissa haastavaa. Metsän sijasta alue voisi olla myös pie-
nimuotoisempi puistomainen hedelmä- tai ruusutarha.

Puiden istuttamisen voi koordinoida myös jokin järjestö, seura tai yhtei-
sö. Muistamistarkoitukseen on syytä tutkia myös muita vaihtoehtoja, 
kuten olevien puistopuiden kummiksi ryhtymistä, kiveykseen kaiverret-
tuja nimiä tai puiston penkkien nimeämistä korvausta vastaan, kuten 
monissa puistoissa ulkomailla on tapana. 

Rakennusvirasto rakennuttaa ja hoitaa kaupungin viheralueita, joten 
mahdollinen Rakkauden metsän tai puiston paikka tulee suunnitella yh-
teistyössä rakennusviraston kanssa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Maria Jaakkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362
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liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi
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§ 1003
V 30.11.2016, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovu-
tettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 24
2 Stolperstein, kompastuskivi - kuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Ebeling ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki kunnioittaa "kompastuskivin" tai vastaa-
valla tavalla Suomen natsi-Saksalle luovuttamaa kahdeksaa juutalaista.
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon johtokunnan, kaupunki-
suunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntoihin ja 
toteaa, että aloitteessa esitetty muistamisen tapa, ns. ”stolperstein” 
(”kompastuskivi”) -muistolaatat ovat koskettava tapa muistaa ja vaalia 
traagisen kohtalon kokeneiden juutalaisten muistoa. Muistolaatat ovat 
pysäyttävä ja samalla eleetön tapa tuoda historian tapahtumia
arkiseen kaupunkiympäristöön.

Helsingissä on jo ennestään kaksi juutalaisuhrien muistoksi pystytettyä 
muistomerkkiä, joista tunnetumpi on Tähtitorninvuorella: Apua hakevat 
kädet -teoksen suunnittelivat Rafael Wardi ja Niels Haukeland. Teok-
sen sivuille on mm. kaiverrettu luovutettujen pakolaisten nimet. Toinen, 
vähemmän tunnettu muistomerkki on Harry Kivijärven yhdessä Sam 
Vannin kanssa suunnittelema Juutalaisuhrien muistomerkki vuodelta 
1970 Kampissa, juutalaisen seurakunnan sisäpihalla, Malminkatu 
26:ssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että aloittees-
sa ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateriaalina, eikä liiken-
nesuunnittelun kannalta ole estettä käyttää metallisia laattoja jalkakäy-
tävän päällystemateriaalina. Materiaalin tulee toki olla sellaista, ettei sii-
tä aiheudu liukastumista tai kompastumista, eikä se vaaranna katutilan 
esteettömyyttä. Esimerkiksi sijoittamalla laatat reunakiveykseen, voitai-
siin esteettömyys ja turvallisuus varmistaa.  

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että muistomerkin suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee noudattaa rakennusviraston ehtoja ja ohjeita sekä 
saada ao. kiinteistönomistajien suostumus. Taiteilija Gunter Demnigin 
tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa ja selvittää hänen kiinnostuksensa ja 
mahdollisuutensa teosten toteuttamiseen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ebeling Mika, valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 24
2 Stolperstein, kompastuskivi - kuva

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseo
Kaupunginmuseon johtokunta

Päätöshistoria

Kaupunginmuseon johtokunta 25.10.2016 § 66

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseo johtokunta antoi natsi-Saksalle luovutettujen kahdek-
san juutalaisen muistamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Toisen maailman sodan aikana Suomesta luovutettiin Saksaan kah-
deksan juutalaispakolaista, joiden joukossa oli myös lapsia. Heidät kul-
jetettiin 6. marraskuuta 1942 S/S Hohenhörn-laivalla Helsingin Eteläsa-
tamasta Tallinnaan ja sieltä erinäisten vaiheiden ja työleirien kautta lo-
pulta Auschwitzin keskitysleirille. Heistä vain yhden tiedetään pelastu-
neen. Muut menehtyivät.

Luovutetut henkilöt olivat tulleet Suomeen pakolaisina Saksan miehittä-
miltä alueilta. Aloitteen mukaan kaikkien luovutusta edeltävät asuinpai-
kat eteläisessä Helsingissä kuitenkin tunnetaan. Luovutetut olivat: 
Heinrich Huppert (s. 26.11.1896 Wien, k. Auschwitz); Kurt Huppert (s. 
29.8.1931 Wien, k. Auschwitz); Franz Olof Kollman (s. 15.5.1941 Hel-
sinki, k. Auschwitz); Georg Kollman s. 19.11.1912 Wien, k. 3.10.1992 
Israel); Janka Kollman (s. 10.9.1910 Niregyháza, k. Auschwitz); Elias 
Kopelowsky (s. 22.9.1882 Ilgen, k. Auschwitz); Hans Robert Martin 
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Korn (s. 26.6.1919 Bielitz, k. Auschwitz); Hans Szybilskij (s. 29.8.1907 
Elberfeld, k. Auschwitz). Joukosta ainoa selvinnyt oli Georg Kollman. 

Johtokunta toteaa, että Helsingissä on jo ennestään kaksi juutalaisuh-
rien muistoksi pystytettyä muistomerkkiä, joista tunnetumpi on Tähtitor-
ninvuorella: Apua hakevat kädet –teoksen suunnittelivat Rafael Wardi 
ja Niels Haukeland. 

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-
apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/

Juutalaispakolaisten muistomerkki paljastettiin 5.päivänä marraskuuta 
2000 sen paikan läheisyydessä, josta pakolaisia kuljettanut laiva lähti. 
Runsaasti juutalaisten elämään ja historiaan liittyvää symboliikkaa si-
sältävä muistomerkki koostuu kivipaadesta ja kahdesta siihen nojaa-
vasta veistosmaisesta reliefistä. Sen sivuille on kaiverrettu asiaan liitty-
vää tekstiä sekä luovutettujen pakolaisten nimet. Kaksi metriä pitkä ja 
metrin korkuinen kivipaasi on Ylämaan vaaleaa graniittia. Kivipaateen 
nojaavaan pronssireliefiin on kuvattu apua anovat kädet. Paaden toisel-
la sivulla on teräkseen valettu peilimäisesti heijastava reliefiveistos. 
Muistomerkkikokonaisuutta ympäröi nupukivistä rakennettu käden 
muotoinen alue, johon voi liittää metaforan uhrien muiston pitämisestä 
kämmenellä. 

Toinen, vähemmän tunnettu muistomerkki on Harry Kivijärven yhdessä 
Sam Vannin kanssa suunnittelema Juutalaisuhrien muistomerkki vuo-
delta 1970 Kampissa, juutalaisen seurakunnan sisäpihalla, Malminkatu 
26:ssa. 

https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivi-
jarvi/

Kaupunginmuseon johtokunta pitää aloitteessa esitettyä muistamisen 
tapaa, ns. ”stolperstein-” (”kompastuskivi”) muistolaattoja koskettavana 
tapana muistaa ja vaalia traagisen kohtalon kokeneiden juutalaisten 
muistoa. Samanlaisia katukiveykseen kiinnitettyjä metallilaattoja on voi-
nut aiemmin nähdä Saksassa ja alkuperäinen konsepti onkin taiteilija 
Gunter Demnigin luoma, kuten aloitteessa todetaan. Tämän tapainen 
muistaminen on pysäyttävä ja samalla eleetön tapa tuoda historian ta-
pahtumia arkiseen kaupunkiympäristöön. Kaupunginmuseon johtokun-
ta ei näe estettä sille, että jokin taho haluaa toteuttaa ”kompastuskivet” 
kyseisten luovutettujen henkilöiden asuinpaikkojen edustalle, mutta to-
teaa samalla, että kaupunginmuseolla ei tällaiseen ole resursseja. Li-
säksi suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennusviraston ehtoja ja ohjeita sekä saada ao. kiin-
teistönomistajien suostumus. Mikäli muistaminen aiotaan toteuttaa esi-
tetyllä tavalla, tulee kunnioittaa myös Gunter Demnigin tekijänoikeuksia 

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaispakolaisten-muistomerkki-apua-anovat-kadet-niels-haukeland-rafael-wardi/
https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
https://hamhelsinki.fi/sculpture/juutalaisuhrien-muistomerkki-harry-kivijarvi/
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ja selvittää taiteilijan kiinnostus ja mahdollisuudet teoksen toteuttami-
seen. Suunnitelmasta olisi hyvä kuulla myös kaupungin taidemuseon 
kanta, jolle vastuu kaupungin julkisesta taiteesta kuuluu.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 06.09.2016 § 354

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle Natsi-Saksalle 
luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamista koskevasta valtuus-
toaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta pitää muistomerkkiä koskeva aloitetta kan-
natettavana ja katsoo, että kaupungin osallistuminen aloitteessa mainit-
tuun kansainväliseen kunnianosoitukseen on tärkeää. 

Yleisten töiden lautakunta kuitenkin kiinnittää huomiota kadun kunnos-
sa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaiseen kunnan la-
kisääteiseen velvollisuuteen huolehtia kadun kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta ja kadun pitämisestä liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnos-
sa ja toteaa, että muistomerkkilaatat olisi syytä asentaa kadun tasoon. 
Mikäli kadulle asennetaan kadun pinnasta ulkoneva laatta, vaarana 
saattavat olla paitsi kaatumisvahingot, myös katutilan esteettömyyden 
vaarantuminen. 

Lisäksi lautakunta katsoo, että laattojen asennuksessa on huomioitava 
mahdollisuudet kunnossa- ja puhtaanapitotoimenpiteiden asianmukai-
seen suorittamiseen ja muistolaattojen vahingoittumisvaara kadunhoi-
totöiden vuoksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi yleisten töiden lau-
takunta katsoo, että muistomerkin suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastaavan tahon olisi tarpeen sopia rakennusviraston kanssa muisto-
merkin tarkemmasta sijoittamisesta sekä yllä- ja kunnossapitoon liitty-
vistä seikoista.  

Yleisten töiden lautakunta toteaa vielä, että mikäli muistolaatat sijoite-
taan alueelle, joka ei kuulu kaupungin kokonaisvastuuhoidon piirin, olisi 
asianomaista kiinteistöä asiassa syytä kuulla, sillä kiinteistön edustalle 
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sijoitetut muistomerkit saattavat vaikuttaa myös tontinomistajan velvolli-
suuksiin. 

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 273

HEL 2016-006925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateri-
aalina. Liikennesuunnittelun kannalta ei ole estettä käyttää metallisia 
laattoja jalkakäytävän päällystemateriaalina, mikäli niistä ei muodostu 
Tieliikenneasetuksen mukaisia tiemerkintöjä. Materiaalin tulee myös ol-
la sellaista, ettei siitä aiheudu liukastumista tai kompastumista.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi
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§ 1004
V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttä-
alueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi

HEL 2016-007256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että: "kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kehittää Malmin 
lentokenttäalueesta Helsinki Air Business Park aloitteeseen liitetyn vi-
sion ja tehtyjen selvitysten pohjalta sekä teettää Malmin lentokentästä 
ns. feasible study ja kannattavuuslaskelmat."
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksy-
mään Helsingin uusi yleiskaava - Kaupunkikaavaan, jossa Malmin len-
tokenttäalue on yksi suurimmista uusista rakentamisalueista. Malmin 
lentokenttäalueelle voidaan rakentaa noin 25 000 asukkaan ja 2000 - 
4000 työpaikan kaupunginosa, jonka rakentuminen vaikuttaa merkittä-
västi myös Malmin nykyiseen rakenteeseen ja koko koilliseen Helsin-
kiin eheyttäen sen kaupunkirakennetta. 

Uudenmaan liitto on 22.12.2015 lausunut Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle Malmin lentoaseman suojelemisesta 
rakennusperinnöstä annetun lain (498/2010) nojalla ja toteaa, että 
maakuntakaava ohjaa alueen suunnittelua lentokenttäalueen osalta. 
Lentokenttäalue on Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavois-
sa osoitettu merkinnällä liikennealue, joka varataan taajamatoimintojen 
alueeksi lentotoiminnan päätyttyä. Lentotoiminnan päättymisestä ja vi-
ranomaistoimintojen siirtymisestä muualle on tehty tarvittavat päätök-
set, joten Uudenmaan liitto näkee alueen taajamarakentamisen olevan 
maakuntakaavan mukaista. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Siinä Mal-
min kentän alue esitetään taajamatoimintojen alueena, johon osoite-
taan lisäksi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muus-
sa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista. Malmin lentokentän arvokkaan kulttuuriympäristön 
suojeleminen siten, että alueen lentoliikenne voi jatkua nykyisellään, ai-
heuttaa Helsingin seudun valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
välisiä ristiriitoja.

Uudenmaan liitto toteaa lausunnossaan, että Malmin lentokentän nykyi-
sen kaltaisen lentoliikenteen jatkamiselle, mikä turvaisi alueen toimin-
nalliset kulttuuriympäristöarvot, ei ole mahdollisuuksia aiemmin tehtyjen 
lentokentän toimintaan liittyvien päätösten perusteella.

Malmin kehittämisestä on yleiskaavaa varten laadittu raportti " Mahdol-
lisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki", jossa 
kuvataan yksityiskohtaisesti Malmin ja lentokenttäalueen muutosta. Ra-
portissa todetaan mm., että RKY-alueenakin listatun historiallisen ken-
tän rakenne kiitoratoineen on yhtenä lähtökohtana uuden alueen suun-
nittelussa. Vanha lentokenttä näkyy kaupunkirakenteessa ja kaupunki-

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
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kuvassa: kiitoratalinjauksia näkyy osin uusina katulinjauksina, osin vih-
reinä "näkymäakselipuistoina". 

Yleiskaavan pohjaksi tehdyn yleispiirteisen viitesuunnitelman mukaan 
lentokenttätoimintojen loppumisen myötä vapautuville alueille olisi mah-
dollista asemakaavoittaa noin 1,3 - 1,5 milj. k-m² (noin 25 000 asukasta 
ja 2000 - 4000 työpaikkaa). Suurin osa alueesta merkitään yleiskaavas-
sa asuntovaltaiseksi alueeksi, ja lähikeskustan osalta sekoittuneen 
kaupunkirakenteen keskusta-alueeksi, jossa myös toimitilojen rakenta-
minen on toivottavaa. Korttelitehokkuudet vaihtelevat alueen uusissa 
kortteleissa 0,4:stä lähikeskustan tuntuman 1,5 - 2:n tehokkuuksiin. 
Riittävän korkean asukastiheyden saavuttaminen on ehto alueen elä-
vyydelle ja raideliikenneyhteyksien järjestämiselle. 

Malmin lentokentän keskusta määritellään yleiskaavassa lähikeskus-
taksi, jossa on monipuoliset palvelut ja joka toimii itsenäisenä keskusta-
na. Lähikeskustojen palvelut houkuttelevat pääasiallisesti asukkaita lä-
hialueilta, mutta voivat sisältää myös erikoistuvia palveluja, jotka toimi-
vat verkostokaupunkirakenteessa toisiaan tukevina ja voivat antaa alu-
eelle jonkin erityispiirteen, joka houkuttelee käyttäjiä kauempaakin. 

Kenttää ympäröivät teollisuusalueet Tattarisuo ja Tattariharju ovat tällä 
hetkellä toimivia ja omintakeisia yritysalueita. On arvioitu, että kysyn-
nän ja tarjonnan tasapaino Tattarisuolla nykyisenkaltaisille toiminnoille 
ulottuu ainakin noin 2030-luvun puoliväliin. Yritysalueet pidetään jatkos-
sakin ensisijaisesti työpaikkakeskittyminä, mutta pitkällä aikavälillä 
alueiden luonne saattaa muuttua. Erityisesti Tattariharjun potentiaali 
kasvaa sen yhdistyessä paremmin Kivikon ja Viikin työpaikka-alueiden 
kanssa ja tehokkuutta rajoittavat kerroslukurajoitteet poistuvat lento-
kenttätoiminnan loppumisen myötä. 

Vuonna 2014 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen (Julkisen talouden 
suunnitelma vuosille 2015-2018) oli Malmin osalta kirjattu, että asunto-
rakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio ve-
täytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on 
mahdollista ottaa asuntokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa.
Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 (365 §) ostaa kiinteistöt ja raken-
nukset Malmin lentokentältä. Finavia Oyj:n kanssa tehtiin kauppakirja, 
jolla yhtiö myi Helsingin kaupungille Malmin lentokenttäalueella ja sen 
läheisyydessä omistamansa 18,465 hehtaaria käsittävät maa-alueet ja 
samalla luopui Helsingin kaupungin kanssa tehtyihin sopimuksiin pe-
rustuvasta käyttöoikeudesta noin 116 hehtaarin suuruiseen alueeseen. 
Kauppaan sisältyivät alueilla olevat Finavia Oyj:n omistamat rakennuk-
set.
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Helsinki-Malmin lentoaseman tilanne on liikenne- ja viestintäministeriön 
mukaan loppuun käsitelty ministeriön osalta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö vastasi tammikuussa 2015 oikeuskanslerinviraston selvityspyyn-
töön koskien Helsinki-Malmin lentoaseman lakkauttamispäätöksen val-
mistelua. Oikeuskanslerille toimitetun kantelun mukaan valtion kehysrii-
hipäätös maaliskuulta 2014 olisi tehty ilman asiaankuuluvia tietoja ja 
valmisteltu virheellisin perustein. Oikeuskansleri totesi syyskuussa 
2015, että valtion vetäytymispäätöstä lentokenttäalueelta ei ole tehty 
puutteellisin tai virheellisin tiedoin. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei 
oman tiedotteensa mukaan ole enää roolia Malmin lentoaseman tilan-
teessa. Malmin lentoasemalta vapautuvan alueen käytöstä päättää jat-
kossa Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunki on hakenut yhteistyökumppaneita ja vuokralaisia, 
jotka ovat kiinnostuneita Malmin lentokentän väliaikaiskäytöstä vuoden-
vaihteen 2016 - 2017 jälkeen. Syyskuussa 2016 järjestetyssä haussa 
kaupunki sai kymmenkunta yhteydenottoa, jotka liittyivät sekä ilmailuun 
että muuhun toimintaan. Aluetta on mahdollista vuokrata monipuoli-
seen väliaikaiskäyttöön kokonaisuutena tai osissa. Myös hyvin lyhytai-
kainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Kaupungin tavoitteena 
on, että erilaiset vuokralaiset voivat toimia kentällä jatkossakin rinnak-
kain. Myös nykyisiä maan- ja huoneenvuokrasopimuksia voidaan jat-
kaa. Kentän nykyisistä toimijoista suurin osa on ilmoittanut haluavansa 
jatkaa toimintaansa alueella vuodenvaihteen jälkeen Helsingin kaupun-
gin vuokralaisina. Syyskuussa järjestetyn haun hakemuksiin perustuvat 
päätökset pyritään tekemään marraskuun aikana. 

Yleiskaavan käsittelyn aikana valtuutettu Kantola teki seuraavan toivo-
musponnen, joka raukesi kannattamattomana: "Hyväksyessään yleis-
kaavapäätöksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ennen Malmin lentokentän alueen rakentamispäätöstä selvittää mah-
dollisuudet käyttää Malmin lentokenttää Helsinki Air Business Park -
idean toteuttamiseen ja kehittämiseen."

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinki on vetovoimainen kasvava pää-
kaupunki, joka luo 26.10.2016 hyväksytyllä yleiskaavalla mahdollisuu-
det kasvavan kaupungin pitkäjänteiselle suunnittelulle varmistaen edel-
lytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän toiminnalle. 
Kolmannes yleiskaavan tuomasta uudesta kerrosalasta koostuu uusis-
ta laajemmista aluekokonaisuuksista, kuten Malmin lentokentästä. Kas-
vava ja menestyvä Helsinki on koko Suomen etu. Helsinki on Suomen 
kehityksen veturi ja seudun vetovoimaisuus on merkittävä asia koko 
valtakunnan talouskasvun kannalta. Yleiskaava, ja Malmi, luovat edel-
lytykset tulevaisuuden kilpailukyvylle. 

Esittelijä
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apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 15.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
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§ 1005
V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten 
noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa

HEL 2016-003851 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupunki edellyttää palvelujen kilpailuttamisessa ja 
palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksissa, että palveluja 
tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat selvästi noudattamaan lainsää-
däntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että työsopi-
muslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on 
noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla
edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopi-
mus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koske-
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vat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työeh-
tosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 
1 §:n mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislauta-
kunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus 
yleissitova.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on antanut 
päätöksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen yleissito-
vuudesta 5.6.2016 (12/2008). Päätöksessä työehtosopimuksen yleissi-
tovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalve-
lualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissi-
tova.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on 
sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa 
tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset 
palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja 
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun lain(1233/2006) 5 § edellyttää, että tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle mm. selvi-
tys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista. Saman lain 9 §:n mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan lai-
minlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitys-
velvollisuuden.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaistyö tarkastaa aina hankintojen ja 
sopimusten yhteydessä palveluntuottajan toimintaa koskevat viran-
omais- ja rekisteritiedot. Vammaistyö on ollut yhteydessä henkilökoh-
taista apua tarjoaviin yrityksiin, joiden on epäilty rikkovan yleissitovan 
yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yrityksistä on ilmoitet-
tu, että ne noudattavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, 
eikä työsuojelutarkastuksissa ole havaittu puutteita tai puutteet on kor-
jattu ammattiliitoista tai aluehallintovirastosta saadun selvityksen jäl-
keen.

Kaupunginhallitus toteaa, että on perusteltua edellyttää palvelujen kil-
pailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksis-
sa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat
selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovaa työehtosopi-
musta.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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Lisätiedot
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 178

HEL 2016-003851 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon: 

"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että on perusteltua edellyttää 
palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankin-
tasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat 
selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovaa työehtosopi-
musta.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnanta-
jan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla 
edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopi-
mus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koske-
vat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työeh-
tosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 
1 §:n mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislauta-
kunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus 
yleissitova.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on antanut 
päätöksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen yleissito-
vuudesta 5.6.2008 (12/2008). Päätöksessä työehtosopimuksen yleissi-
tovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalve-
lualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 
luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissi-
tova.
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Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on 
sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa 
tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset 
palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja 
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun lain (1233/2006) 5 § edellyttää, että tilaajan on 
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle mm. selvi-
tys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista. Saman lain 9 §:n mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan lai-
minlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitys-
velvollisuuden.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaistyö tarkastaa aina hankintojen ja 
sopimusten yhteydessä palveluntuottajan toimintaa koskevat viran-
omais- ja rekisteritiedot. Vammaistyö on ollut yhteydessä henkilökoh-
taista apua tarjoaviin yrityksiin, joiden on epäilty rikkovan yleissitovan 
yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yrityksistä on ilmoitet-
tu, että ne noudattavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, 
eikä työsuojelutarkastuksissa ole havaittu puutteita tai puutteet on kor-
jattu ammattiliitoista tai aluehallintovirastosta saadun selvityksen jäl-
keen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy, kun palvelujen tuottajat soveltavat 
työntekijöidensä työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleissi-
tovaa työehtosopimusta. Työlainsäädännön ja yleissitovan työehtosopi-
muksen noudattaminen edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja 
hyvinvointia."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi
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§ 1006
V 30.11.2016, Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sai-
raanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatilli-
sessa työryhmässä

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tomi Sevanderin aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto psykiatristen sairaanhoitajien sijoitta-

misesta poliisilaitokselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tomi Sevander ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä 
toimisi kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 
2015 Helsingin poliisilaitos ja kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ovat 
tehneet yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveysvi-
rasto osoittaa moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen 
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ja sairaanhoidon voimavaroja sekä määrää työryhmään johtavan sosi-
aalityöntekijän. Tässä monialaisessa yhteistyössä huolehditaan erityi-
sesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-avusta.      

Kaupunginhallitus katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista kiinnittää va-
kansseja fyysisiin toimipisteisiin, vaan huolehtia jatkossa moniammatil-
lisen työryhmän toiminnan sisällön ja palveluohjauksen kehittämisestä 
nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia vastaavaksi. Sosiaali- ja terveys-
virasto huolehtii jatkossakin poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukai-
sesti riittävästä moniammatillisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaa-
liohjauksen ja sairaanhoidon resurssista. Kehittämistyössä on tarpeen 
tiivistää integroitumista muihin sosiaali- ja  terveydenhuollon palvelui-
hin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin sekä koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon palveluihin, joustavien ja asiakaslähtöisten palveluproses-
sien varmistamiseksi.          

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto psykiatristen sairaanhoitajien sijoitta-

misesta poliisilaitokselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 177

HEL 2016-004460 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausunnon valtuutettu Sevanderin 
ym. valtuustoaloitteesta psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Hel-
singin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä:

"Kaupunginhallitus osoitti lastensuojelulain mukaisen Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman (LASU) toteuttamiseksi hankerahoitusta ”Mo-
niammatillinen yhteistyö nuorten rikosoirehdintaan ja perheväkivaltaan 
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puuttumiseksi 2010−2012” -hankkeeseen. Tähän määräaikaiseen eril-
lishankkeeseen sisältyivät muun muassa kahden sairaanhoitajan palk-
kakustannukset. Sairaanhoitajat sijoitettiin Helsingin poliisilaitoksella 
toimivaan moniammatilliseen työryhmään. 

Helsingin poliisilaitoksella on toiminut usean vuoden ajan moniammatil-
linen työryhmä eli ns. MONNI-ryhmä osana poliisin ennalta estävää toi-
mintalinjaa yhdessä lähipoliisiryhmien ja nettipoliisiin kanssa (HEER-
ryhmät). Valtuustoaloitteessa mainittu Ankkuri-malli on sisäministeriön 
lanseeraama ja ministeriön vastuulla oleva työmuoto poliisipiireissä. 
Ankkuri-malli muistuttaa toiminnaltaan moniammatillisen työryhmän, 
MONNIN toimintaa.

Hankkeen LASU-rahoitus loppui vuoden 2013 lopussa, mikä tarkoitti  
psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan päättymistä moniammatillises-
sa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysvirastossa päädyttiin kuitenkin 
myöhemmin vuoden 2014 alusta lukien siirtämään kaksi sairaanhoita-
jan tointa sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisisosiaalityön yksikköön 
moniammatillisen työryhmän toimintaan. Vuonna 2015 toisen sairaan-
hoitajan resurssia on käytetty sosiaaliohjaajan tehtävään; tällä osaami-
sella vahvistetaan alaikäisten rikoksesta epäiltyjen lastensuojelulain 
(LSL) 24 §:n velvoittamaa sosiaalityötä esitutkinnassa ja tuomioistuin-
käsittelyssä. Poliisisosiaalityön yksikössä työskentelee Pasilan poliisita-
lossa kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sairaanhoitaja, Malmin poliisita-
lossa yksi sosiaalityöntekijä ja Säästöpankinrannan tiloissa LSL:n 24 
§:n tehtävissä kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja sekä koko yk-
sikön johtava sosiaalityöntekijä. 

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Helsingin poliisilaitoksen yhteis-
toiminnasta on voimassa 1.8.2014 päivätty pysyväisohje, jonka mukai-
sesti viranomaisyhteistyötä toteutetaan. Keväällä 2015 solmittiin yhteis-
toimintaa koskeva sopimus sosiaali- ja terveysviraston ja poliisilaitok-
sen välillä. Sopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto osoittaa 
moniammatilliseen tiimiin sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoi-
don resursseja ja määrää työryhmään johtavan sosiaalityöntekijän. Täl-
lä kokonaisuudella vastataan sopimuksessa mainitun uuden sosiaali-
huoltolain 41 §:n mukaisesta monialaisesta yhteistyöstä, jossa huoleh-
ditaan erityisesti asiakastietojen vaihdosta ja kirjaamisesta sekä virka-
avusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että virasto tekee poliisin kanssa 
säännöllistä yhteistyötä ja yhdessä on sovittu poliisilaitoksessa toimi-
van moniammatillisen työryhmän linjauksista, tehtävistä ja toimintata-
voista. Lakisääteisistä velvoitteista vastaa 24/7 tilanteissa sosiaali- ja 
kriisipäivystyksen yksiköt ja rikoksilla oirehtivien lasten osalta poliisiso-
siaalityön yksikön sosiaalityöntekijät (LSL 24 §).
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemys on, että tässä vaiheessa ei 
ole tarkoituksenmukaista kiinnittää vakansseja fyysisiin toimipisteisiin, 
vaan huolehtia moniammatillisen työryhmän toiminnan sisällön ja pal-
veluohjauksen kehittämisestä nykyajan tarpeita ja nuorten ongelmia 
vastaaviksi. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto huolehtii jatkossakin 
poliisin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti riittävästä moniammatil-
lisen tiimin vaatimasta sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja sairaanhoidon 
resurssista. Jatkossa on tarpeen tiivistää integroitumista muihin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluihin, mm. psykiatria- ja päihdepalveluihin, 
kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin, joustavien ja 
asiakaslähtöisten palveluprosessien varmistamiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Rikoksilla oireilevat ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt, erityisesti 
nuoret, tarvitset yksilöllistä tukea ja palveluohjausta. Heidän elämänti-
lanteessa ilmenee useita ongelma-alueita ja ongelmat ovat ajan ku-
luessa kietoutuneet yhteen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja monia-
lainen asiantuntijuus ovat keskiössä rakennettaessa rikoksilla oireile-
vien henkilöiden palveluprosesseja. Moniammatillinen työryhmä pystyy 
tunnistamaan asiakkaidensa ongelmien syyt ja ne tahot, joiden työpa-
nosta ongelmien ratkaiseminen edellyttää sekä ohjaamaan asiakkaat 
tarvittavien palvelujen piiriin."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348

marketta.kupiainen(a)hel.fi
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§ 1007
V 30.11.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen 
vakanssin perustamisesta

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 7.9.2016, vanhusasiamiestä koskeva val-

tuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 31 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan vanhusasiamiehen vakanssin perustamista vanhusneuvoston yh-
teyteen sekä näiden taloudellisten toimintaedellytysten turvaamista.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vanhusa-
siamiehen tehtävän perustamista on käsitelty aiemmin, viimeksi talous-
arvioaloitteena v. 2011 ja valtuustoaloitteena v. 2013. Tuolloin on kat-
sottu, että sosiaali- ja terveystoimen alalla työskentelevien potilas- ja 
sosiaali-asiamiesten, veteraaniasiamiehen sekä vammaisasiamiehen 
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tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja heidän läheisiään sekä tiedottaa 
asiakkaiden oikeuksista ja opastaa muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä 
asioissa. Vanhusten elämään ja elämisen laatuun liittyvien hoito-, hoi-
va- ja asumispalvelujen turvaaminen, neuvonnan antaminen ja asiak-
kaan oikeuksista tiedottaminen kuuluvat velvoittavasti lainsäädännön 
perusteella kuntien ja kunnan viranomaisten tehtäviin. Velvoite koskee 
kaikkia työntekijöitä ja sisältyy normaalin toiminnan perustehtävään.             

Sosiaali- ja terveysvirastossa toimii Seniori-info -palveluneuvonta, josta 
saa arkisin aamupäivällä neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Li-
säksi neuvontaa saa terveysneuvontanumerosta 24 tuntia vuorokau-
dessa.    

Helsingin kaupungilla vanhustenhuollon tilaa ja palvelun saannin mää-
räaikoja seurataan lakiin perustuvien omavalvontasuunnitelmien avulla. 
Työntekijöillä ja viranomaisilla on kattava ilmoitusvelvollisuus havaitse-
mistaan iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdis-
ta ja tarpeista.      

Kunnallisista vanhusasiamiehistä ja heidän tehtävistään ei säädetä 
laissa. Vanhusneuvoston asettaminen ja tehtävät perustuvat kuntala-
kiin ja lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). Sosiaali- 
ja terveysviraston nimeämä vanhusneuvoston sihteeri tuntee kunnan 
strategista suunnittelua, hallintoa ja eri toimialoja, lainsäädäntöä, palve-
lujärjestelmiä ja näiden toimintatapoja. Vanhusneuvosto osallistuu laki-
sääteisesti ikääntynyttä väestöä koskevaan kunnan toiminnan suunnit-
teluun, valmisteluun ja seurantaan.   

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2015 § 205 osana kaupungin strate-
gista suunnittelua Stadin ikäohjelman vanhuspalvelulain 5 §:n mukaise-
na suunnitelmana vuosiksi 2015 - 2016. Vanhusneuvosto on keskei-
sesti mukana Stadin ikäohjelman seurannassa. Kaupungin strategiaoh-
jelmassa ja talousarviossa olevat vanhuspalveluja koskevat linjaukset 
velvoittavat kaikkia hallintokuntia.    

Kaupunginhallitus viittaa meneillään olevaan sosiaali- ja terveyspalve-
lujen laajaan uudistamiseen, jonka keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja 
integroitujen palvelujen kohdentaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 
Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään entistä tiiviimmin yhteistyötä ikäih-
misten laajapohjaisten, laadukkaiden ja oikea-aikaisten palvelujen ja 
hoidon koordinoimiseksi. Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukai-
sena erillisen vanhusasiamiehen tehtävän perustamista.    

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Helena Kantolan aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto 7.9.2016, vanhusasiamiestä koskeva val-

tuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2016 § 212

HEL 2016-006232 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle vanhusasia-
miehen vakanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen koskevas-
ta Kantolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esittelijän ehdotuksen 
mukaisen lausunnon:

”Kuntalaissa ja laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) 
säädetään vanhusneuvoston perustamisesta ja vanhusneuvoston teh-
tävistä. Vanhusasiamiehen tehtävän perustamista Helsinkiin on käsitel-
ty aiemmin valtuustoaloitteiden vastauksissa vuosina 2011 ja 2013. 
Vanhusasiamiehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoiminta-
na vanhusten parissa työskentelevät työntekijät. He huolehtivat neu-
vonta- ja ohjauspalveluista, palvelutarpeiden selvittämisestä ja niihin 
vastaamisesta. Tämän lisäksi sosiaali-, potilas-, veteraani- ja vammai-
sasiamiesten tehtävänä on neuvoa asiakkaita, heidän omaisiaan ja lä-
heisiään, tiedottaa asiakkaiden oikeuksista sekä opastaa heitä esimer-
kiksi muistutuksiin ja valituksiin liittyvissä asioissa.

Vanhuspalvelulain 23 § ja sosiaalihuoltolain 47 § edellyttävät, että sosi-
aalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaa-
van tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä jul-
kisesti nähtävänä: Helsingissä kaupungin verkkosivuilla ja toimintayksi-
köiden toimitiloissa esim. ilmoitustaululla. Sosiaali- ja terveysviraston 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osasto on laatinut yhteisen oma-
valvontasuunnitelman, joka koskee palvelukeskustoimintaa, kotihoitoa, 
sosiaali- ja lähityötä, päivätoimintaa, lyhyt- ja pitkäaikaista ympärivuoro-
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kautista hoitoa monipuolisissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa 
sekä alle 65-vuotiaiden monisairaiden asumispalveluja. Helsingin van-
hustenhuollon tilaa seurataan säännöllisesti näiden omavalvontasuun-
nitelmien avulla. Lisäksi valvotaan palvelun saannin määräaikoja, jotka 
seurannan mukaan toteutuvat ikääntyneiden palveluissa hyvin.

Sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuuden mukaan sosiaalihuollon henki-
löstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on ilmoitettava 
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huo-
maa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Lisäksi vanhuspalvelulaki edellyt-
tää viranomaisia ilmoittamaan viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vas-
taavalle henkilölle sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta 
huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Kysymyksessä 
voi olla myös huoli omaishoitajan jaksamisesta.

Helsingissä vuonna 2015 aloitettu Stadin ikäohjelma on vanhuspalvelu-
lain mukainen toimeenpanosuunnitelma. Ohjelman valmistelussa ja toi-
meenpanossa ovat asukkaat ja asiakkaat keskeisesti mukana. Palvelu-
jen kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa lisää asiakkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Sosiaali- ja terveysvirasto on aloittanut uudelleen 1.2.2016 ikääntyneille 
ja heidän läheisilleen suunnatun Seniori-info -palveluneuvonnan, josta 
neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse joka arkipäivä aamupäivi-
sin. Lisäksi neuvontaa saa Helsingin kaupungin Virka Infosta sekä 24 
tuntia vuorokaudessa palvelevasta terveysneuvonnasta.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on aloitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laaja uudistaminen, jonka keskiössä ovat asiakkaan tarpeet ja integroi-
tujen palvelujen kohdentaminen asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Palve-
lujen uudistaminen turvaa entistä tiiviimmän sosiaali- ja terveyspalvelui-
den yhteistyön ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi moni-
puolinen palvelukeskus -toimintamallissa sekä jatkaa yhteistoimintaa 
vanhusneuvoston, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kans-
sa.

Ikääntyneitä koskevissa yhteydenotoissa keskeisin huoli on ollut riittä-
vän laadukkaan hoivan toteutuminen ympärivuorokautisissa palveluis-
sa. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunta pitää perusteltuna ke-
hittää ja vahvistaa perustyötä ikääntyneiden palveluissa. Vanhusasia-
miehelle esitettyjä tehtäviä toteuttavat jo normaalitoimintana vanhusten 
parissa työskentelevät työntekijät sekä asiamiehet. Sosiaalihuoltolaki ja 
vanhuspalvelulaki velvoittavat kaupungin hallintokuntia järjestämään 
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vanhusten laadukkaat palvelut normaalina toimintana. Seurantaväli-
neiksi on kehitetty mm. omavalvontajärjestelmä. Sosiaali- ja terveyslau-
takunta ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen va-
kanssin perustamista vanhusneuvoston yhteyteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he 
saavat asianmukaista neuvontaa, palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa 
selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä tarjoten riittävät ja oikea-ai-
kaiset palvelut yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kunnan velvollisuus on 
ottaa vanhusneuvosto mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, val-
misteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntynyttä 
väestöä. Vanhusneuvoston toiminta vahvistaa omalta osaltaan ikäih-
misten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koske-
vien päätösten valmistelussa ja palvelujen kehittämisessä.”

Käsittely

13.09.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Tuula Salo: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneu-
voston yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon 
kuuluisi ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä 
opastaminen."

Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaesitys esityslistan kohta 8, Kappale 9 loppuun "Sosi-
aali- ja terveyslautakunta pitää tarpeellisena sitä, että vanhusneuvoston 
yhteyteen perustettaisiin vannhusasiamiehen tehtävä, johon kuuluisi 
ikäihmisten palveluohjaus ja oikeudellisissa kysymyksissä opastami-
nen." Samalla poistaen kappaleen 8 viimeinen virke: "Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta
ei näin ollen pidä tarpeellisena erillisen vanhusasiamiehen vakanssin
perustamista vanhusneuvoston yhteyteen."
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Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sami Heistaro, Seija Muurinen, Laura Nordström, Hannu 
Tuominen, Tuomas Tuure

Ei-äänet: 4
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Tuula Salo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Jouko Malinen, Tiina Tasmuth

Poissa: 0

Jäsen Tuula Salon vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 6 
- 4 (tyhjiä 3).

Jäsen Tuula Salo ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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§ 1008
V 30.11.2016, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäse-
nen valinta

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää vuoden 2016 lopussa Sylvi Soramäki-Karlssonille 
eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäse-
nen luottamustoimesta ja

2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Lena Sjöbergin 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieli-
seen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 (15 §) Sylvi Soramäki-Karlssonin 
(Vihr.) varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuo-
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den 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Sylvi Soramäki-Karlsson 
pyytää 2.11.2016 eroa opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston vara-
jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan kunnan luottamus-
henkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopus-
sa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi valitaan uusi luottamushenkilö. Eron myöntämisestä 
päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan opetuslautakun-
nan ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäse-
net, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle 
lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkieli-
sestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lauta-
kuntaan 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 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunnnan ruotsinkielinen jaosto
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 1008
F 30.11.2016, Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sek-
tion

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Sylvi Soramäki-Karlsson avsked från förtroendeuppdra-
get som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion från 
utgången av 2016

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Lena Sjöberg 
i utbildningsnämndens svenska sektion från ingången av 2017 
och för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017. 

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (15 §) Sylvi Soramäki-Karlsson (Grö-
na) till ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion för den man-
dattid som utgår med år 2016. Sylvi Soramäki-Karlsson anhåller 
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2.11.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbild-
ningsnämndens svenska sektion.

Enligt övergångsbestämmelserna i kommunallagen (410/2015) kan en 
förtroendevald om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. 
För den återstående mandattiden utses en ny förtroendevald. Det or-
gan som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av 
avsked.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de 
svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och 
dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig er-
sättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den 
svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till en nämnd 
med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetuslautakunnnan ruotsinkielinen jaosto
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 1009
V 30.11.2016, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-012125 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää vuoden 2016 lopussa Riitta Snällille eron kaupungin-
museon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2. valita vuoden 2017 alusta ________________ Raine Luomasen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokun-
taan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Riitta Snällin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Ritta Snällin (Kok.) kaupun-
ginmuseon johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Riitta Snäll pyytää 1.11.2016 eroa kaupunginmu-
seon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.
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Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan kunnan luottamus-
henkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopus-
sa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Toimikauden jäljellä 
olevaksi ajaksi valitaan uusi luottamushenkilö. Eron myöntämisestä 
päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan hen-
kilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan 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 Riitta Snällin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta
Taloushallintopalvelut -liikelaitos
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§ 1010
V 30.11.2016, Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrära-
han ylittäminen

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa tilakeskuksen ylittämään vuoden 
2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta  Euroa
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus-

hankkeet, Klkn käytettäväksi
+ 3 500 000

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa talonrakentamisen kohdalle 8 02 01, tilakeskuksen uu-
dis ja lisärakennushankkeet, on varattu vuonna 2016 uudis- ja lisära-
kentamishankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi 43,5 milj. eu-
ron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan. Talousarvion 
alakohdalle 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, on 
osoitettu 24,3 milj. euroa. Tästä alakohdasta rahoitetaan mm. Keskus-
takirjaston uudisrakennushanke.
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Kiinteistölautakunta esitti 20.10.2016 kaupunginhallitukselle, että kiin-
teistölautakunta oikeutetaan ylittämään talousarvion alakohdassa 
8 02 01 04 muihin kiinteistöviraston tilakeskuksen uudisrakentamis-
hankkeisiin käytettäväksi vuodelle 2016 osoitettu määräraha 
3 500 000 eurolla.

Keskustakirjaston rakentamisesta tehtiin päätös Helsingin kaupungin-
valtuustossa 28.1.2015 ja hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 
2.12.2015 hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
maan vuosiksi 2016 - 2025. Hankkeen kokonaiskustannus on 
98 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016-2025 
yhteensä 66 milj. euroa vuosille 2015-2019. Hankkeen toteuttaminen 
edellyttää voimassa olevan asemakaavan mukaiseen keskustatunnelin 
rakentamiseen varautumista 2 milj. eurolla vuonna 2016.  

Kaupunginhallitus päätti 23.5.2016 myöntää keskustakirjastohankkeen 
asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen 2 milj. 
euroa ja varautuminen rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8 01 02 
08, Töölönlahden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Keskustakirjasto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
merkkihanke ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion rahoi-
tusosuus vuosina 2014- 2018 on 30 milj. euroa. 

Keskustakirjastohankkeelle on varattu valtion avustusmäärärahaa yh-
teensä enintään 30 milj. euroa seuraavasti:

 vuodelle 2014, 1 milj. euroa
 vuodelle 2015, 5 milj. euroa
 vuosina 2016-2018 vuosittain 8 milj. euroa

Vuosina 2016-2018 avustukset maksetaan vuosittain kahdessa erässä 
keväällä 4 milj. euroa ja syksyllä 4 milj. euroa eli yht. 8 milj. euroa.

Voimassa olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosiksi 2016 - 2025 keskustakirjastohankkeelle on kaupungin inves-
tointimäärärahoissa varattu pelkästään kaupungin rahoitusosuus eli 
kaupungin netto-osuus 66 milj. euroa. Valtionavustus 30 milj. euroa kir-
jataan TA-kohdalle 8 29 51, Valtionosuudet ja -avustukset, valtionavus-
tustuloiksi.

Hankkeen bruttomääräiset rakentamiskustannukset kirjataan toteutues-
saan TA-alakohdalle 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennus-
hankkeet, menoiksi. Hankkeen toteuttamiseen on vuosina 2014–2015 
käytetty yhteensä 6,5 milj. euroa, johon ei ole käytetty valtion avustus-
määrärahoja. 
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Vuoden 2016 määrärahatarve on 13 milj. euroa, josta 2 milj. euroa on 
em. Keskustatunneliin varautumiseen myönnettyä esirakentamisen 
määrärahaa, 7,5 milj. euroa talousarviossa hankkeelle varattua määrä-
rahaa sekä 3,5 milj. euron tarve valtion avustusmäärärahan käytölle.

Vuosina 2017–2019 hankeen rahoitustarve on yhteensä 77,5 milj. eu-
roa, josta katetaan valtion avustuksilla yhteensä 26,5 milj. euroa. 

Hankkeen vuoden 2016 kustannuksien kattamiseksi tilakeskus esittää, 
että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistöviraston ylittämään TA-ala-
kohdassa 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, 
vuodelle 2016 osoitetun määrärahan 3,5 milj. eurolla.

Keskustakirjaston hankkeelle myönnettyä valtionavustusta on tarpeen 
käyttää vuonna 2016 yhteensä 3,5 milj. euroa. Koska talousarviossa on 
varauduttu Keskustakirjasto-hankkeen määrärahoissa ainoastaan kau-
pungin omaan rahoitusosuuteen, edellyttää valtion avustusmääräraho-
jen käyttäminen ylitysoikeuden myöntämistä talousarvion kohtaan 
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, kiinteistölauta-
kunnan käytettäväksi.

Strategiaohjelman mukaisen investointiraamin ylittämistä voidaan tässä 
tapauksessa pitää perusteltuna.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistövirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 14.09.2016 § 230
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HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion 
määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta  Euroa
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kau-

punginhallituksen käytettäväksi
+ 6 400 000

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen 
vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta  Euroa
3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -  450 000
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-

piirin kuntayhtymä
+ 450 000

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 749

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään 
vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta  Euroa
8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kau-

punginhallituksen käytettäväksi
+ 6 400 000

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen 
vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:
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TA-kohta  Euroa
3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -  450 000
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-

piirin kuntayhtymä
+ 450 000

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1011
V 30.11.2016, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Liisa Pohjolaisen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 
000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
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nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen 
sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimite-
tään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toi-
mialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallin-
tojohtajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määrää-
mät tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaa haki hakuajan ku-
luessa yhteensä 29 henkilöä. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella 
laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella viisi hakijaa: Timo Jalonen, Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen, 
Liisa Pohjolainen ja Ilpo Salonen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen ja 
Liisa Pohjolainen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 
12.–16.10.2016.

Kaikki arvioidut hakijat kutsuttiin toiseen haastatteluun: Satu Järvenkal-
las, Lassi Kilponen ja Liisa Pohjolainen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 ja 7.11.2016 hakijoita haastatteli-
vat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupungin-
hallituksen varapuheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kans-
liapäällikkö Sami Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekry-
tointipäällikkö Riitta Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsult-
tijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Satu Järvenkallas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tut-
kinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kasvatustiede 
ja sivuaineina sosiaalipsykologia ja erityispedagogiikka. Lisäksi hän on 
suorittanut Tampereen teknillisen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtami-
sen executive MBA -tutkinnon vuonna 2010. Hän on suorittanut myös 
lastentarhanopettajan opistotasoisen tutkinnon Helsingin lastentarhan-
opettajaopistossa vuonna 1989. Täydennyskoulutuksena hän on suorit-
tanut opetushallinnon tutkinnon vuonna 2012, julkishallinnon johtami-
sen kehitysohjelman vuonna 2006 sekä Helsingin kaupungin ja Helsin-
gin kauppakorkeakoulun (HSE) Tulevaisuuden johtaja Helsingissä –
opintokokonaisuuden.

Hakija Järvenkallas on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin 
varhaiskasvatusjohtajana. Vastuualueelle kuuluu varhaiskasvatusviras-
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ton talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut Helsin-
gin kaupungilla päivähoidon johtajana sekä konsulttina, aluepäällikkönä 
ja päivähoidon tarkastajana. Hän on toiminut myös päiväkodin johtaja-
na.

Hakija Järvenkallaksen vahvuutena on syvällinen varhaiskasvatustoi-
minnan tuntemus ja kokemus varhaiskasvatuksen johtamistehtävistä. 
Lisäksi hän on onnistuneesti vienyt läpi uuden varhaiskasvatusviraston 
perustamisen sekä uudenlaisten toimintatapojen luomisen. 

Hakija Lassi Kilponen on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon Sibe-
lius-Akatemiassa vuonna 1993 pääaineena musiikkikasvatus. Lisäksi 
hän on suorittanut Opetushallinnon tutkinnon vuonna 2001 sekä Hel-
singin kaupungin, Laatukeskus Oy:n ja Novetos Oy:n toteuttaman joh-
tamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2009. Täydentävänä koulutuk-
sena hän on suorittanut Laatukeskus Oy:n laatupäällikkökoulutuksen 
vuonna 2011, Deep Lead Oy:n johtamisvalmennuksen vuonna 2014 
sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Asiantuntijaorganisaation 
johtaminen - koulutuskokonaisuuden vuonna 2015.

Hakija Kilponen on toiminut vuodesta 2010 Lahden kaupungin lasten ja 
nuorten kasvun vastuualueen vastuualuejohtajana. Vastuualueelle kuu-
luvat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden toi-
minnot. Aiemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusvirastossa 
perusopetuslinjan vs. opetuspäällikkönä, Kruununhaan yläasteen reh-
torina ja apulaisrehtorina sekä musiikin lehtorina samassa oppilaitok-
sessa. Rehtorin virkaa hoitaessaan hakija toimi myös neljän vuoden 
ajan aluerehtorina. 

Hakija Kilposen vahvuutena on pitkäaikainen kokemus lasten ja nuor-
ten palveluiden johtamisesta. Hakijan vahvuutena on lisäksi se, että 
hän johtaa nykyisessä tehtävässään sekä perusopetukseen, varhais-
kasvatukseen että nuorisopalveluihin liittyvää kokonaisuutta. 

Hakija Liisa Pohjolainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 
Joensuun yliopistossa vuonna 1991 pääaineena venäjän kieli ja sivuai-
neena suomen kieli, ruotsin kieli, kirjallisuus ja kasvatustiede. Hän on 
suorittanut myös aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot. Lisäksi 
hän on suorittanut erityisopettajan tutkinnon Helsingin yliopistossa 
vuonna 2007. Hän on suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston 
executive MBA-tutkinnon vuonna 2015. Täydennyskoulutuksena hän 
on suorittanut Helsingin kaupungin keskijohdon valmennuksen vuonna 
2004, opetusalan työnohjaajan tutkinnon vuonna 1997 sekä valtion op-
pilaitosten rehtoreiden ja johtajien kehittämisohjelman vuonna 2007.

Hakija Pohjolainen on toiminut vuodesta 2015 Helsingin kaupungin 
opetustoimen johtajana. Vastuualueelle kuuluu opetusviraston talouden 
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ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut opetusviraston nuo-
riso- ja aikuiskoulutuslinjan johtajana, Lahden Tiirismaan lukion rehtori-
na, ESR-projektipäällikkönä opetushallituksessa sekä rehtorina Suo-
malais-venäläisessä koulussa. Hän on myös toiminut rehtorina, apu-
laisrehtorina, aikuiskoulutuspäällikkönä ja opettajana Helsingin palve-
lualojen oppilaitoksessa (Roihuvuoren ammattioppilaitos). 

Hakija Pohjolaisen vahvuutena on Helsingin opetustoimen kattava tun-
temus sekä kokemus opetustoimen uudistuksen johtamisesta ja muu-
toksen läpiviemisestä.

Kaikilla kolmella hakijalla on monipuolista kokemusta johtotehtävistä 
opetuksen ja kasvatuksen alalta sekä kokemusta työskentelystä luotta-
mushenkilöiden kanssa. Samoin kaikilla hakijoilla on kokemusta mitta-
vien muutosten läpiviemisestä, uuden luomisesta ja henkilöstön osallis-
tuttamisesta muutokseen. Heillä on myös tehtävän hoidon edellyttämät 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Kaikki ovat lisäksi kehittäneet omaa 
johtamisosaamistaan monipuolisesti ja jokaisella on riittävä englannin 
kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota toimialajohtajien 
keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäisyyttä 
poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perustuva ja 
toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 

Liisa Pohjolaisen valintaa toimialajohtajaksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle puoltaa hänen kokemuksensa Helsingin opetustoimen uu-
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distuksen johtamisesta ja siihen liittyvän muutoksen järjestelmällisestä 
ja sitoutuneesta läpiviemisestä. Hänellä on monipuolinen kokemus joh-
totehtävistä opetuksen ja kasvatuksen alalta, sekä laaja-alainen ja 
käyttäjälähtöinen näkemys koulutuksesta elämänkaaren kattavana pal-
velupolkuna.  Pohjolainen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän 
uudistuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialatyöryhmän puheen-
johtajana ja osoittanut tässä roolissaan innostusta ja hyviä yhteistyötai-
toja.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 1012
V 30.11.2016, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottami-
nen

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Mikko Ahon kaupunkiympäristön toi-
mialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron ko-
konaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
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nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan kaupunkiympäristön toimialan 
toimintaa ja hallintoa johtaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja, joka 
toimii kaupunkiympäristö- lautakunnan, rakennusten ja yleisten aluei-
den jaoston sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajoh-
taja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohta-
ja on toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien, toimialan 
hallintojohtajan ja pelastuskomentajan esimies. Toimialajohtaja suorit-
taa kansliapäällikön määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa yh-
teensä 17 henkilöä, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksen-
sa. Hakijoista yksi henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuk-
sen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto 
hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella seitsemän hakijaa: Mikko Aho, Jukka Kauto, Timo Martiskainen, 
Esa Nikunen, Kari Pudas, Raimo K. Saarinen ja Jaakko Stauffer.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin neljä hakijaa: Mikko Aho, Timo Martiskainen, Kari Pu-
das ja Raimo K. Saarinen. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Hel-
sinki Oy 12.–16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Mikko Aho ja Raimo K. 
Saarinen.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Mikko Aho on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Otaniemen teknil-
lisessä korkeakoulussa vuonna 1986 pääaineena ARK III julkiset ra-
kennukset. Hän on lisäksi suorittanut johtamisen erikoisammattitutkin-
non Keski-Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskuksessa vuonna 2005 sekä 
useita teknisen alan ammatillisia täydennyskoulutuksia ja kursseja.

Hakija Aho on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston virastopäällikkönä. Vastuualueeseen kuuluu kaupunkisuunnitte-
luviraston talouden ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hakija on toimi-
nut Sipoon kunnan kehitysjohtajana sekä teknisen johtajan ja kunnan-
johtajan viransijaisena. Hän on toiminut myös Karkkilan teknisenä joh-
tajana vastaten koko teknisen sektorin kokonaisuudesta.
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Hakija Ahon vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamisesta tekni-
sellä alalla ja vahva prosessiajattelu. Hakijan vahvuus on myös jäsenty-
nyt toimintatapa viedä strategisia tavoitteita käytäntöön. 

Hakija Raimo K. Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon 
Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena ra-
kennustekniikka. 

Hakija Saarinen on toiminut vuodesta 2010 Helsingin kaupungininsi-
nöörinä. Vastuualueelle kuuluu rakennusviraston talouden ja toiminnan 
johtaminen. Aiemmin hakija on toiminut rakennusviraston katu- ja puis-
to-osaston osastopäällikkönä sekä piiri-insinöörinä. Hän on toiminut 
myös Vantaan kaupungin teknisen toimen tuotantojohtajana sekä pääl-
likkötehtävissä Helsingin kaupungin silloisessa vesi- ja viemärilaitok-
sessa.  

Hakija Saarisen vahvuutena on pitkällinen kokemus kaupunkiympäris-
tön toimialalta eri johtamistehtävissä. Rakennusviraston päällikkönä ha-
kija on saanut aikaan uudistuksia toimintatavoissa ja kehitystä viraston 
julkisuuskuvassa. 

Kummallakin hakijalla on näkemystä kaupunkiympäristön toimialan 
substanssikysymyksiin ja kokonaisvaltaista toimintaympäristön tunte-
musta, sekä kokemusta työskentelystä luottamushenkilöiden kanssa. 
Kumpikin hakija on johtanut pitkään suuria organisaatioita. Kummalla-
kin on myös tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelu-
taidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
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vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 

Mikko Ahon valintaa toimialajohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalle 
puoltaa hänen jäsentynyt, prosesseista käsin lähtevä johtamistapansa 
sekä kyky johtaa toiminnan tavoitteet johdonmukaisesti ja järjestelmälli-
sesti strategiasta. Ahon vahvuus on myös monipuolinen kokemus joh-
tamistehtävistä kaupunkiympäristön alalla sekä todennetut näytöt muun 
muassa henkilöstön työhyvinvoinnin kasvattamisesta ja henkilöstön si-
touttamisesta strategisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytääntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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§ 1013
V 30.11.2016, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan otta-
minen

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Tommi Laition kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 10 000 
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
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nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, 
joka toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sen jaostojen sekä toi-
mialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enin-
tään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojoh-
tajan esimies. Toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät 
tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään virkojen täyttämiseksi jul-
kisen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.
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Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 
36 henkilöä. Hakijoista kolme henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaati-
musta koulutuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laa-
dittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäisen kierroksen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perus-
teella kuusi henkilöä: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio, Tuula Lybeck, 
Stuba Nikula, Piia Rantala-Korhonen ja Paula Tuovinen.

Hakijoita haastattelivat ensimmäisellä haastattelukierroksella 29.9.–
7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöar-
viointiin kutsuttiin kolme hakijaa: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio ja 
Stuba Nikula. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Helsinki Oy 12.–
16.10.2016.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: Tommi Laitio ja Stuba 
Nikula.

Toisessa haastattelussa 26.10.2016 hakijoita haastattelivat kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtajat Osku Pajamäki ja Otso Kivekäs, kansliapäällikkö Sami 
Sarvilinna, vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos, rekrytointipäällikkö Riitta 
Hellman sekä PD Personnel Helsinki Oy:n konsulttijohtaja Taija Stoat. 

Hakija Tommi Laitio on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 2005 pääaineena yleinen valtio-oppi ja 
sivuaineina viestintä, sosiaalipsykologia sekä organisaatiot ja johtami-
nen. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston 
executive MBA-tutkinnon vuonna 2015.

Hakija Laitio on toiminut vuodesta 2012 Helsingin kaupungin nuoriso-
toimenjohtajana. Vastuualueelle kuuluu nuorisoasiainkeskuksen talou-
den ja toiminnan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut tutkijana ja pro-
jektipäällikkönä ajatushautomo Demos Helsingissä sekä itsenäisenä 
yrittäjänä organisaatioiden kehittämisen parissa. Hän on myös toiminut 
ohjelmapäällikkönä European Cultural Foundationissa sekä vapaana 
toimittajana. Hakija on lisäksi toiminut kattavasti vapaaehtoistyössä ja 
järjestötoiminnassa.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 200 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/13
14.11.2016

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

Hakija Laition vahvuutena ovat näytöt strategisten tavoitteiden toimeen-
panosta nuorisotoimessa, näytöt muutoksen johtamisesta sekä vankka 
kokemus yhteiskehittämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämi-
sestä. Hakijan vahvuutena on lisäksi innovatiivinen ajattelu ja kehittävä 
työote.

Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede ja si-
vuaineina matematiikka ja kasvatustiede. Hän on lisäksi suorittanut 
Helsingin kaupungin konserniakatemian toimitusjohtajavalmennuksen 
vuonna 2010.  

Hakija Nikula on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin kulttuuri-
johtajana. Vastuualueelle kuuluu kulttuurikeskuksen talouden ja toimin-
nan johtaminen. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Kiinteistö 
Oy Kaapelitalossa, tapahtumatuotantoyhtiö Finnish Metal Events 
Oy:ssä sekä Elmu-Yhtiö Oy:ssä. Hän on lisäksi toiminut oman toimen-
sa ohessa kolumnistina, luennoitsijana ja juontajana kulttuurin ja koulu-
tuksen eri areenoilla.

Hakijan Nikulan vahvuutena on monipuolinen kokemus johtamistehtä-
vistä kulttuurin toimialalla, myös kaupungin tytäryhtiössä. Hakijalla on 
vahvaa kokemusta tapahtumajärjestämisestä, kulttuurihallinnosta ja -
politiikasta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. 

Kummallakin hakijalla on kokemusta johtotehtävistä toimialan eri alueil-
ta ja yksityiseltä sektorilta. Kummallakin on myös tehtävän hoidon edel-
lyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kokemusta työskentelystä 
luottamushenkilöiden kanssa sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.
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Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi kahdella haastattelukierroksella ja henkilöar-
vioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja 
päädytty esitettyyn henkilöön. 

Tommi Laition valintaa toimialajohtajaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle puoltaa hänen nuorisotoimenjohtajana osoittama kykynsä joh-
taa muutosta ja saada aikaan tuloksia.  Hänen toimintatapansa on in-
novatiivinen ja verkostoituva. Hänellä on vahvaa osaamista yhteiskehit-
tämisen ja osallistavien menetelmien hyödyntämisessä, sekä kykyä in-
nostaa ja osallistaa henkilöstöään. Laitio on lisäksi toiminut johtamisjär-
jestelmäuudistuksessa kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia 
valmistelevan työryhmän puheenjohtajana ja tällä tavoin osallistunut 
merkittävässä roolissa kaupungin tulevien toimintatapojen kehittämi-
seen.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 202 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/13
14.11.2016

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

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 1014
V 30.11.2016, Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan 
ottaminen

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kolmeksi viikoksi.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle kolmeksi 
viikoksi Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Juha Jolkkosen sosiaali- ja terveys-
toimialan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 
000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan 
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja 
ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta 
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perus-
teella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukau-
den kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksentiedoksisaannista 
lukien.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kau-
pungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä 
hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön pa-
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nemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveystoimialan toi-
mintaa ja hallintoa johtaa sosiaali- ja terveystoimialan johtaja, joka toi-
mii sosiaali- ja terveyslautakunnan, sen jaoston sekä toimialan apulais-
pormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja nimitetään enintään seitsemän 
vuoden määräajaksi. Toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien palvelu-
kokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esimies. Toi-
mialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät. 

Kaupunginhallitus päätti 8.8.2016, 675 § perustaa toimialajohtajien virat 
ja kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julki-
sen hakumenettelyn. 

Toimialajohtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organi-
saatiossa. Virat on perusteltua täyttää jo ennen uuden organisaation 
voimaantuloa, jotta toimialajohtajat voivat hoitaa uuden johtamisjärjes-
telmän täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajat valitsee kaupun-
ginvaltuusto.

Viran hakumenettely

Toimialajohtajien virat olivat julkisesti haettavina 17.8.–12.9.2016. Ha-
kuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 
21.8.2016 sekä Metro-lehdessä 17.8.2016. Lehti-ilmoitusten lisäksi ha-
kuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry – palvelussa sekä Mol.fi-, Oiko-
tie.fi- ja LinkedIn-palveluissa. Hakuaika päättyi 12.9.2016 klo 16.00.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtajien kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtä-
vissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edelly-
tettiin kokemusta suurten organisaatioiden operatiivisesta johtamisesta 
ja todennettua näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hy-
viä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä 
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kan-
sainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 
Kokemus kyseessä olevalta toimialalta ilmoitettiin luettavan eduksi.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.
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Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaa haki hakuajan ku-
luessa 17 hakijaa, joista yksi on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. 
Hakijoista kaksi henkilöä eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimusta koulu-
tuksen osalta. Liitteenä 1 on hakemusten perusteella laadittu yhteenve-
to hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä. Haas-
tatelluista Timo Aronkytö, Juha Jolkkonen ja Erja Wiili-Peltola osallistui-
vat myös psykologiseen henkilöarviointiin. 

Haastattelun suorittivat 29.9.–7.10.2016 henkilöstöjohtaja Marju Pohja-
niemi, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja PD Personnel Helsinki Oy:n 
konsulttijohtaja Taija Stoat. Henkilöarvioinnit suoritti PD Personnel Hel-
sinki Oy 12.–16.10.2016.

Hakuasiakirjojen, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella saatiin 
riittävät tiedot hakijoiden osaamisesta, kokemuksesta ja soveltuvuudes-
ta, joten toista haastattelukierrosta ei ollut tarpeen järjestää.

Hakija Timo Aronkytö on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 
Turun yliopistossa vuonna 1989.  Hän on erikoistunut yleislääketietee-
seen ja valmistunut yleislääketieteen erikoislääkäriksi vuonna 2002. Li-
säksi hän on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Management Colleges-
sa vuonna 2006.

Hakija Aronkytö on toiminut vuodesta 2014 Vantaan kaupungin van-
hus- ja vammaispalveluiden tulosalueen johtajana. Aiemmin hän on toi-
minut Vantaan kaupungin terveysjohtajana, perusterveydenhuollon 
vastuuvirkamiehenä (ylilääkäri) sosiaali- ja terveysministeriössä sekä 
ylilääkärinä Helsingin kaupungin Herttoniemen terveysasemalla. Hän 
on myös toiminut Kelan asiantuntijalääkärinä vuodesta 2002.

Hakija Aronkydön vahvuutena on idearikkaus ja kyky tarkastella asioita 
olemassa olevien rakenteiden ulkopuoleltakin. Hakija on ideoinut ja to-
teuttanut useita myös kansallisesti käytössä olevia toimintatapojen uu-
distuksia terveyden ja sosiaalihuollon alalla.  

Hakija Juha Jolkkonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 
Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Hän on erikoistunut geriatriaan ja 
valmistunut erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut 
Aalto yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2014.

Hakija Jolkkonen on toiminut vuodesta 2016 Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston virastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut so-
siaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden osas-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 206 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/14
14.11.2016

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

topäällikkönä. Hän on toiminut myös Vantaan kaupungin vanhus- ja 
vammaispalveluiden tulosalueen johtajana ja tulosyksikön päällikkönä, 
sekä asiantuntijalääkärinä Novartis Finland Oy:ssä. 

Hakija Jolkkosen vahvuutena on Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 
kattava tuntemus ja useamman vuoden kokemus monipuolisista johto-
tehtävistä alalla. Hakijalla on ollut keskeinen rooli kaupungin sote-orga-
nisaatiouudistuksessa ja siihen liittyvän muutoksen toteuttamisessa. 

Hakija Erja Wiili-Peltola on suorittanut terveystieteen maisterin tutkin-
non Tampereen yliopistossa vuonna 1999 pääaineena kansanterveys-
tiede. Hän on valmistunut filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistosta 
vuonna 2005 pääaineena sosiaali- ja terveyspolitiikka. Hän on suoritta-
nut myös opistotasoisen erikoissairaanhoitajan tutkinnon vuonna 1987.

Hakija Wiili-Peltola on toiminut vuodesta 2014 Keravan kaupungin sosi-
aali- ja terveystoimen toimialajohtajana. Aiemmin hän on toiminut sosi-
aali- ja terveysjohtajana Paraisten kaupungilla, erityisasiantuntijana 
Suomen Kuntaliitossa, asiakaspäällikkönä Valtion teknillisessä tutki-
muslaitoksessa VTT:ssä sekä palvelukokonaisuuden tuki- päällikkönä 
ja ohjelmapäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kan-
sallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTEssa.

Hakija Wiili-Peltolan vahvuutena on kokemus sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajan tehtävästä, joskin pienemmässä mittakaavassa. 
Hänellä on kokemusta alalta niin kuntapuolelta, valtionhallinnosta kuin 
yksityiseltä sektoriltakin. Hakija on laatinut väitöskirjansa terveyden-
huollon muutosten johtamisesta.

Kaikilla hakijoilla on monipuolista kokemusta sosiaali- ja terveyspalve-
luiden johtamisesta ja hallinnosta, mittavien organisaatiojärjestelyiden 
ja toimintatapamuutosten johtamisesta toimialalla sekä työskentelystä 
luottamushenkilöiden kanssa. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamiso-
saamistaan monipuolisesti ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät 
vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Toimialajohtajat ovat virkamiesjohdon edustajina kaupungin muutoksen 
onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toimin-
nallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus 
muuntuu toimialoilla todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintata-
pojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin 
uuden suunnan näyttämistä niin toimialan sisällä, toimialojen välillä 
kuin ulkoisiin sidosryhmiinkin päin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 207 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/14
14.11.2016

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

Koska toimialajohtaja kuuluu kansliapäällikön alaisena kaupungin joh-
toryhmään, valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota myös toimiala-
johtajien keskinäiseen yhteistyövalmiuteen ja kykyyn rakentaa yhtenäi-
syyttä poikki toimialojen, sekä kykyyn muodostaa luottamukseen perus-
tuva ja toimiva yhteistyö kaupungin luottamushenkilöjohdon kanssa.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen 
ja hakemuksen lisäksi haastattelulla ja henkilöarvioinnilla. Näiden tulok-
sena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn 
henkilöön. 

Juha Jolkkosen valintaa toimialajohtajaksi sosiaali- ja terveystoimialalle 
puoltaa hänen laaja-alainen kokemuksensa sosiaali- ja terveystoimen 
alalta, sekä hänen keskeinen roolinsa Helsingin sote-organisaatiouu-
distuksessa ja siihen liittyvän muutoksen läpiviemisessä. Jolkkonen on 
hoitanut sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön menestyksekkääs-
ti. Hän on osoittanut omaavansa jäsentyneen näkemyksen muutosten 
läpiviemisestä.  Jolkkonen on toiminut kaupungin johtamisjärjestelmän 
uudistuksessa sosiaali- ja terveystoimialan toimialatyöryhmän puheen-
johtajana ja osoittanut myös tässä roolissa vahvoja yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaitoja sekä kykyä johtaa tuloksekkaasti ryhmän työskentelyä. 

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat näh-
tävillä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tätä 
ennen valmistelijalla.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ilmoittaa, että se tulee kaupunginvaltuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä toteamaan ajankohdan, jolloin vir-
kaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.

Samalla kaupunginhallitus tulee tekemään virkavalinnan mahdollisesti 
edellyttämän nykyisten virkojen väliaikaista hoitamista koskevan pää-
töksen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenve-
to.pdf
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti
Viran muut hakijat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 1015
V 30.11.2016, Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovau-
nujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2016-009808 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankesuunnitelman nykyiset 
matalalattiaraitiovaunut korvaavista raitiovaunuista liikennelaitos –liike-
laitoksen johtokunnan esityksen 15.9.2016 mukaisesti siten, että hanke 
käsittää enintään 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitio-
vaunuja ja hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon va-
raosat ja varaukset, on yhteensä enintään 61,3 miljoonaa euroa (ilman 
alv) kustannustasossa 9/2016.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 15.9.2016
2 Vaunukaluston kokonaistarve

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nykyisin käytössä oleva kalusto

Liikennelaitos –liikelaitoksen (HKL) tällä hetkellä käytössä oleva raitio-
vaunukalusto (122 kpl) muodostuu kolmesta eri raitiovaunutyypistä. 
Käytössä on korkealattiaisia nivelraitiovaunuja, peruskorjattuja osama-
talalattiaisia nivelraitiovaunuja ja täysin matalalattiaisia raitiovaunuja. 
Raitiovaunun laskennallinen käyttöikä on noin 40 vuotta. 
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Korkealattiaisista nivelraitiovaunuista (NRV I), jotka on valmistettu vuo-
sina 1973 – 1975 on käytössä 20 peruskorjattua nivelraitiovaunua. Nii-
den käyttö voi HKL:n arvion mukaan jatkua vielä noin 10 vuotta. Perus-
korjaamattomat 10 kpl on varastoitu odottamaan jatkokäyttöä tai romu-
tusta. Nämä vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mikäli niitä 
aiotaan vielä käyttää matkustajaliikenteessä. Esteettömyyden kannalta 
1970-luvulla hankitut korkealattiaiset raitiovaunut eivät enää täytä kai-
kilta osin nykyistä vaatimustasoa.

Peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunuja (MLNRV I/II), jot-
ka on valmistettu vuosina 1973 – 1987, on käytössä kaikkiaan 52 kpl. 
Vuosina 2007 – 2012 raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen välio-
san ansiosta vaunut täyttävät esteettömän kaluston vaatimukset. Näi-
den nivelraitiovaunujen käyttö voi HKL:n arvion mukaan jatkua vielä 10 
vuotta.

Kokonaan matalalattiaisia raitiovaunuja on käytössä kahta tyyppiä. Va-
riotram-raitiovaunuja (MLRV), jotka Bombardier Transportation Finland 
Oy on toimittanut vuosina 1998 – 2004, on käytössä 40 kpl. Näihin rai-
tiovaunuihin liittyy ongelmia, joita selostetaan myöhemmin.

Kokonaan matalalattiaisia uusia Transtech Oy:n toimittamia Artic-raitio-
vaunuja (MLRV III) on käytössä 13 kpl. Ns. esisarjan kaksi vaunua toi-
mitettiin vuonna 2013 ja 38 kpl toimitetaan vuosina 2016 – 2018. Koke-
mukset Artic -raitiovaunuista ovat olleet hyviä. Käyttökustannukset ovat 
alhaiset ja luotettavuus on kiitettävää.

Hankesuunnitelmalla korvattava kalusto

Bombardierin 1998–2004 toimittamien matalalattiaisten Variotram-vau-
nujen korien kestävyys on heikko ja vaunujen käyttöikä on HKL:n mu-
kaan osoittautunut sovittua alhaisemmaksi. Korirakenteen murtumien ja 
kestävyysongelmien johdosta HKL ja Bombardier päätyivät vuonna 
2007 sopimusjärjestelyyn korjaavista toimenpiteistä ja vastuista.

HKL:n ja Bombardierin sopimusjärjestelyjen ehtojen mukaan HKL:llä on 
mahdollisuus purkaa sopimusjärjestely, mikäli Variotram-vaunun käy-
tettävyys ei vastaa sovittua taikka mikäli voidaan todeta, että vaunun 
korirakenne ei tule kestämään sovittua 40 vuoden käyttöikää. 

Sopimusjärjestelyyn kuului yhtenä osana kymmenvuotinen huolto- ja 
kunnossapitosopimus HKL:n ja Bombardierin välillä. Variotram-raitio-
vaunujen huolto- ja kunnossapitosopimuksen mukainen Bombardierin 
velvollisuus tehdä huolto- ja korjaustöitä päättyy 30.4.2018.

HKL on vuodesta 2015 alkaen neuvotellut Bombardierin kanssa Variot-
ram-raitiovaunujen korien kestävyysongelmasta ja sen ratkaisuvaih-
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toehdoista. Osapuolet ovat olleet erimielisiä mm. HKL:n korin kestävyy-
destä teettämien ulkopuolisten selvitysten johtopäätöksistä sekä vau-
nujen jäljellä olevasta käyttöiästä. 

Etenemisvaihtoehtoina HKL:n kannalta ovat Variotram –raitiovaunuja 
koskevien sopimusjärjestelyjen mukainen purkuprosessi tai neuvottelu-
ratkaisu, jolla HKL saa Bombardierilta korvauksen vaunujen sovittua 
oleellisesti lyhyemmästä käyttöiästä. 

HKL:n huhti-lokakuussa 2016 Bombardierin kanssa käymien neuvotte-
lujen jälkeen on päädytty kahteen vaihtoehtoon, joissa kummassakin 
Variotram-vaunujen liikennöinti Helsingissä päättyy viimeistään 2020-
luvun alkupuolella. HKL ei tule jatkamaan kunnossapitosopimusta Va-
riotram-vaunujen käyttämisestä. HKL:llä ei myöskään ole edellytyksiä 
jatkaa Variotram-vaunuilla liikennöintiä siten, että HKL itse vastaisi nii-
den kunnossapidosta.

HKL pyrkii Bombardierin kanssa sellaiseen neuvotteluratkaisuun, jossa 
Bombardier korvaa Variotram-vaunujen merkittävästi lyhentyneen käyt-
töiän. Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä marraskuun aikana, HKL tu-
lee käynnistämään sopimuksen purkuprosessin ja vaatimaan Variot-
ram-vaunuille asetettuja vakuuksia.

Liikennelaitos –liikelaitoksen esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 15.9.2016 hyväksyttä-
väksi hankesuunnitelman nykyiset Variotram -matalalattiaraitiovaunut 
korvaavien raitiovaunujen hankkimisesta. Liikennelaitos –liikelaitoksen 
esityslistateksti asiasta on liitteenä 1 ja vaunukaluston kokonaistarvetta 
koskeva muistio liitteenä 2.

Nyt tehtävällä hankepäätöksellä varaudutaan vaihtoehtoon, että Variot-
ram-vaunut joudutaan poistamaan liikenteestä. 

HKL:llä on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka päättyy vuonna 2024. HKL on neuvotel-
lut HSL:n kanssa hankittavien raitiovaunujen elinkaarenaikaisesta käy-
töstä HSL:n tilaamassa liikenteessä. HSL käsittelee raitiovaunuhankin-
nan täsmällisen sisällön ennen kuin liikennelaitos –liikelaitoksen johto-
kunta tekee päätöksen vaunuhankinnasta.

Kaluston uusimis- ja lisäystarpeet

HKL varautuu siihen, että Variotram-vaunujen käyttö loppuu kokonaan 
vuoden 2018 alkupuolella kunnossapitosopimuksen päättyessä. On 
myös mahdollista, että päädytään ratkaisuun, jossa vaunujen käyttö 
loppuu vaiheittain.
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Varakalustona on siirtymävaiheessa mahdollista käyttää vanhaa nivel-
raitiovaunukalustoa niin, että 20 peruskorjatun korkealattiaisen vaunun 
romutusta lykätään 2020-luvun puoliväliin. Ratkaisulla voidaan kattaa 
Helsingin raitioliikenteen kalustotarve 2020-luvun alkuvuosiin saakka. 
Helsingin raitioliikenteen kalustotarve on vuonna 2020 yhteensä 112 
vaunua.

Variotram-raitiovaunujen käytöstä poistumisen aiheuttama kalustotarve 
täytetään hankkimalla uusia raitiovaunuja sekä käyttämällä varakalus-
tona vanhaa nivelraitiovaunukalustoa. Liikennelaitos –liikelaitoksen joh-
tokunta esittää enintään kahdenkymmenen matalalattiaisen 27,4 metriä 
pitkän raitiovaunun hankkimista. Korvaavassa hankinnassa on mahdol-
lisuus käyttää Transtech Oy:n kanssa voimassaolevan hankintasopi-
muksen optiohankintoja koskevia ehtoja. 

Hankesuunnitelmalla pyritään siihen, että Helsingin raitioliikenteessä 
käytettävän kaluston kokonaismäärä sekä varakaluston määrä piene-
nevät nykyisestä ja kaluston käyttöaste paranee. Pienempi ylläpidettä-
vän kaluston määrä vähentää kunnossapitokustannuksia ja varikkojen 
kehittämistarpeita.

HKL:n esteetön kalusto riittää siirtymävaiheen ajan normaalitilanteessa 
kaikkien vuorojen operointiin. Variotram –raitiovaunut korvaavien vau-
nujen toimituksen jälkeen koko kalusto on esteetöntä. Esteettömiä kor-
kealattiaisia vaunuja käytettäisiin jatkossa ainoastaan varakalustona 
poikkeustilanteita varten.

Kalustotoimituksen kannalta optimaalinen uusien vaunujen toimitustahti 
on 15 vaunua/vuosi. Ensimmäisen vaunun toimitus on suunniteltu vuo-
delle 2018 ja koko 20 vaunun sarjan olisi liikenteessä vuoden 2019 lo-
pussa.

Hankesuunnitelman enimmäishinta ja hankkeen rahoitus

HKL on arvioinut markkinatietämyksen ja nykyisten sopimusten hinto-
jen ja ehtojen perusteella vaunujen yksikköhinnaksi 2,5 milj. euroa/vau-
nu. Lisäksi tarpeellisesta varaosapakeista aiheutuu kustannuksia noin 
3,0 milj. euroa. Hankesuunnitelman lisätyövaraus on 5 %.

Vaunuhankinnan kokonaiskustannus on 61,3 milj. euroa, joka muodos-
tuu seuraavasti:

- Perushinta (20 vaunua) 54,3 milj. euroa

- Varaus lisä- ja muutostöihin 2,7 milj. euroa

- Varaosat 3,0 milj. euroa
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- Omat projektikustannukset 0,2 milj. euroa

- Rakennusaikainen korko 1,1 milj. euroa

Yhteensä 61,3 milj. euroa

Kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyväs-
sä HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa vuosille 2017 – 2026 on va-
rauduttu Variotram-raitiovaunut korvaavien uusien raitiovaunujen han-
kintaan vuosina 2017 – 2019 yhteensä 61,3 milj. euroa. Hanke on mah-
dollista rahoittaa vuosille 2017 – 2019 merkittyjen määrärahojen puit-
teissa kohdilta ”Kruunusillat, raitiovaunut” (yhteensä 21,5 milj. euroa) ja 
”Kantakaupunkivaunut, raitiovaunut” (yhteensä 39,9 milj. euroa).

Investointi rahoitetaan lainarahoituksella ja maksetaan HSL:n kanssa 
voimassa olevan liikennöintisopimuksen perusteella saatavilla liiken-
nöintikorvauksilla. Helsingin kaupunki osallistuu investoinnin HSL:lle ai-
heuttamien operointikulujen kattamiseen vuosittain käytön mukaisesti 
HSL:n maksuosuuden kautta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että neuvotteluissa Bombardier Transporta-
tion Finland Oy:n pyritään pääsemään kaupungin kannalta tarkoituk-
senmukaiseen ja taloudellisesti järkevään ratkaisuun. 

Kaupunginhallitus pitää uusien raitiovaunujen hankkimista perusteltu-
na, jotta liikennöintiin on käytettävissä riittävä määrä kalustoa Variot-
ram –vaunujen poistuessa liikenteestä lähivuosina. Kaupunginhallitus 
pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että HKL selvittää huolella mahdolli-
suudet Transtech Oy:n kanssa tehdyn matalalattiavaunujen hankintaa 
koskevan sopimuksen sisältämien optioiden käyttämiseen tässä kalus-
tohankinnassa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 15.9.2016
2 Vaunukaluston kokonaistarve

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.09.2016 § 153

HEL 2016-009808 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi hankesuunnitelman uusien raitiovaunujen nykyiset mata-
lalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimiseksi seuraavas-
ti:

 Hankitaan enintään 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä 
raitiovaunuja

 Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat 
ja varaukset, on yhteensä enintään 61,3 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 9/2016.

 Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen 2018 
alkaen ja kaikki vaunut vuoteen 2019 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi
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§ 1016
Kaupunginhallituksen kokouksen siirtäminen

HEL 2015-011059 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 

 peruuttaa 5.12.2016 kokouksen ja
 kokoontua ylimääräiseen kokoukseen 7.12.2016 klo 16.00 kaupun-

ginhallituksen istuntosalissa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu 
päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1031
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§ 1017
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia 
ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kii-
rehtiä Raide-Jokeria

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

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

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 2.12.2015 asia 3
2 HSL:n lausunto 5.1.2016, Yrjö Hakasen toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 kaupungin talousarviosta vuodeksi 2016 ja ta-
loussuunnitelmasta vuosiksi 2016 – 2018, kaupunginvaltuusto samalla 
hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet 
ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä 
Raide-Jokeria.” (Yrjö Hakanen)

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

HSL:n lippujen hinnat

HSL:n hallitus on kokouksessaan 25.10.2016 päättänyt matkalippujen 
hinnoista vuodelle 2017. Päätöksen mukainen lippujen hintojen keski-
määräinen korotus vuodelle 2017 on 4,1 % (alustavan toiminta- ja ta-
loussuunnitelman mukainen korotusesitys vuodelle 2017 oli 5,5%, vuo-
delle 2016 korotus oli 4,9 %).

HSL:n toimintatuotot muodostuvat pääosin kahdesta erästä, lipputulois-
ta sekä kuntien maksamista maksuosuuksista. HSL:n yhtymäkokouk-
sen ja PKS-omistajaohjauksen mukaan kuntien maksuosuudet (sub-
ventiotaso) saavat olla enintään 50 % HSL:n kustannuksista. HSL:n 
vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu siten, että kuntien subventiota-
so on 50 %. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon lipun hinto-
jen korotuksen arvioitu vaikutus lippujen kappalemääräiseen myyntiin 
ja siten lipputuloihin (ns. hintajousto). HSL:n hallitus käsitteli toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 kokouksessaan 25.10.2016.

HSL:n perussopimuksen sekä infrasopimuksen mukaan jäsenkunnat 
voivat laskuttaa HSL:ltä osan sovittujen rahoittamiensa joukkoliiken-
neinvestointien kuluista (50 % pääoman poistoista ja koroista sekä täy-
simääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut).

Vuoden 2017 lippujen hintojen korotus johtuu pääosin kasvaneista Län-
simetron käyttöönoton sekä muun metroliikenteen (metrovarikon laa-
jennus, kulunvalvontalaitteisto) aiheuttamista infrakustannuksista. Osal-
taan kustannuksia kasvattaa myös em. syistä johtuva metro- ja junalii-
kenteen operointikustannusten kasvu sekä yleiskustannusten osalta 
uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon ai-
heuttama ICT- ja tietoliikennekulujen kasvu.

Jäsenkuntien HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset nousevat vuoden 
2016 yhteensä noin 100 milj. euron tasosta vuonna 2017 noin 110 milj. 
euroon. Vuodelle 2018 arvioidut infrakustannukset ovat noin 137 milj. 
euroa. Länsimetron infrakustannukset on laskettu talousarvioon 2017 
puolen vuoden osalta ja vuodesta 2018 alkaen täysimääräisenä. 

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2016 käsitellessään toimin-
ta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019 esittää yhtymäkokouk-
selle, että se päättää kehottaa HSL:ää jatkamaan vuonna 2016 tulok-
settomina päättyneitä omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuk-
sien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uu-
delleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunni-
telmakaudella pienenee. Neuvottelujen pohjaksi HSL kokoaa erilaisia 
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malleja ja selvittää mitä muutoksia niiden toteuttaminen edellyttää ny-
kyisiin säädöksiin ja omistajaohjauksen linjauksiin. Neuvottelut tulee 
käydä ennen vuoden 2018 talousarvion laatimista. Yhtymäkokous kä-
sittelee asiaa 15.11.2016.

Em. HSL:n hallituksen esitys on Helsingin kaupunginhallituksen 
12.9.2016 (§ 797) Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän alustavas-
ta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 – 2019 antaman lausunnon 
hengen mukainen. Lausunnossaan kaupunginhallitus esitti, että HSL 
määrittelisi infrakustannusten käsittelyperiaatteet osana strategiatyö-
tään siten, että jatkossa omistajakuntien subventio-osuus operointi- ja 
yleiskustannusten osalta saisi olla korkeintaan 50 %, mutta infrakustan-
nusten osalta subventioaste voisi olla korkeampikin. Myös HKL -liikelai-
toksen johtokunta ja kaupunkisuunnittelulautakunta ovat toivomuspon-
nesta antamissaan lausunnoissa tuoneet esille em. subventioasteen 
tarkastelutarpeen infrakulujen osalta.

Mahdollinen subventioasteen muuttaminen infrakustannusten osalta 
johtaa kuntakohtaisten HSL maksuosuuksien kasvuun. Tehokkain kei-
no HSL:lle koituvien infrakulujen, ja siten myös lipun hintojen korotus-
tarpeen hillitsemiseksi, on pyrkiä tulevien joukkoliikenneinfrainvestoin-
tien osalta optimaaliseen ajoitukseen, ennakoitavuuteen sekä laaduk-
kaaseen suunnitteluun ja toteutukseen, jotta varmistetaan infrastruktuu-
rin elinkaaritaloudellinen toteutus sekä korkea käyttöaste.

Raide-Jokerin toteutus

Kaupunginhallituksen hyväksyessä vuoden 2017 talousarvioehdotuk-
sen raamia ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2019 
laatimisohjeita (4.4.2016, § 297) todettiin investointien osalta, että val-
miudet Raide-Jokerin rahoittamiseen valtion ja Espoon kaupungin 
kanssa sovittavalla tavalla ovat olemassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 (§ 178) Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman Helsingin kaupungin osalta siten, että hankesuunnitel-
man mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 
yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Hel-
singin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MA-
KU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 
milj. euroa. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan hankesuun-
nitelman 13.6.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 (§ 239) Raide-Jokerin kaluston 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannus on yh-
teensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannustasossa 
7/2016 ja hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen 
Raide-Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuo-
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teen 2021 mennessä. HSL:n hallitus hyväksyi kaluston hankinnan to-
teutuksen 25.10.2016.

Kaupunginhallitus päätti 24.10.2016 (§ 926) hyväksyä Espoon ja Hel-
singin kaupunkien välisen Raide-Jokeri -linjan suunnittelua ja toteutusta 
koskevan yhteistyösopimuksen liikennelaitos –liikelaitoksen johtokun-
nan esityksen mukaisesti sekä oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen 
allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia. Espoon kaupunginhallitus käsittelee yhteistyösopimuk-
sen hyväksymistä kokouksessaan 7.11.2016.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2016 valtio myönsi Raide-Jokeri 
–hankkeeseen avustusta 84 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 ja talous-
suunnitelmaehdotuksessa vuosille 2018 – 2019 on Raide-Jokerin osal-
ta varauduttu toteuttamisen tavoiteaikataulun mukaiseen rakentami-
seen siten, että linja olisi liikennöitävissä arviolta vuonna 2021. Talous-
arvioehdotukseen sisältyvässä HKL -liikelaitoksen 10-vuotisessa inves-
tointiohjelmassa on merkitty Raide-Jokerin raitioradan ja sähköjärjestel-
mien toteuttamiseen yhteensä 123,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021, 
kalustoon yhteensä 107,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021 ja varikkoon 
yhteensä 49,5 milj. euroa vuosille 2018 – 2021. Tämän lisäksi kaupun-
gin investointiosassa on varauduttu Raide-Jokeriin liittyvien liikennejär-
jestelyjen toteuttamiseen yhteensä 10 milj. eurolla vuosina 2018 – 
2021.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

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

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 2.12.2015 asia 3
2 HSL:n lausunto 5.1.2016, Yrjö Hakasen toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Ksv



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 220 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/4
14.11.2016

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

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 17.03.2016 § 54

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien Yrjö Hakasen toivomuspont-
ta joukkoliikenteen lipun hintojen suurten korotusten ehkäisemisestä 
sekä mahdollisuudesta kiirehtiä Raide-Jokeria.

HKL:n näkemys mahdollisuuksista ehkäistä joukkoliikenteen lipun hin-
tojen korotuksia on yhdenmukainen kaupunginhallituksen 7.9.2015 Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmas-
ta 2016 – 2018 antaman lausunnon kanssa. 

Kohtuuttoman suuret lipunhintojen korotukset johtavat joukkoliikenteen 
kulkutapaosuuden pienenemiseen ja siten vievät pohjaa suurten jouk-
koliikenneinvestointien mielekkyydeltä sekä heikentävät kaupunkiliiken-
teen kestävyyttä. 

Lipun hintojen korotuspaineet aiheutuvat mm. merkittävistä joukkolii-
kenneinfrastruktuuri-investoinneista pääkaupunkiseudulla, esimerkkei-
nä länsimetro sekä kehärata. HKL ei pidä joukkoliikenteen edistämisen 
kannalta kestävänä, että infrakustannusten nousu johtaa lipunhintojen 
voimakkaaseen nousuun. 

Kaupunginhallitus on esittänyt, että HSL:n tulisi yhdessä kuntien kans-
sa käynnistää kehitystyö, jossa selvitetään ja sovitaan, miten subven-
tioaste jatkossa määritellään ja lasketaan. Kaupunginhallitus on esittä-
nyt, että ensisijaisena subventioasteen laskutapana tulisi käyttää laske-
mista liikennöinnin ja ylläpidon kuluista niin, että infrainvestointien 
osuutta ei huomioida. Tämä ei vaikuta infrasopimuksen mukaiseen 
kustannustenjakomalliin. HKL pitää yllä esitettyä kaupunginhallituksen 
kantaa hyvin perusteltuna. HKL myös toteaa, että subventioon ja infra-
kustannuksiin liittyvät selvitykset on käynnistetty HSL:n ja kuntien kes-
ken ja että Helsingin edustajat (kaupunginkanslia, HKL) ovat esittäneet 
edellä kuvatun mallin kuvaamista yhtenä vaihtoehdoista. Tämän lisäksi 
tulee tulevien joukkoliikenneinfrainvestointien osalta pyrkiä riittävään 
ennakoitavuuteen sekä laadukkaaseen suunnitteluun, jotta varmiste-
taan, että infrastruktuuri toteutetaan elinkaaritaloudellisesti ja sen ylläpi-
tokustannusten hallinta huomioiden.
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Raidejokerin kiirehtiminen

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
suunniteltu pikaraitiolinja. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on valmis-
tunut joulukuussa 2015. Hankesuunnitelmassa laadittiin suunnitelma 
Raide-Jokerin toteuttamiseksi valitulla linjauksella Espoon Keilaniemen, 
Leppävaaran, Pitäjänmäen, Maunulan, Oulunkylän ja Viikin kautta Itä-
keskukseen. Hankesuunnitelmassa laadittiin myös suunnitelma rata-
sähköistyksen toteuttamiseksi sekä Raide-Jokerin varikkojen toteutta-
miseksi. Laadituille suunnitelmille laskettiin kustannusarvio. Lisäksi ar-
vioitiin Raide-Jokerin operoinnin vaatimuksia kalustolle sekä erilaisia 
operointimalleja. Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin myös Raide-
Jokerin hankearviointi sekä laskelma Raide-Jokerin kaupunkitaloudelli-
sista vaikutuksista.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda samanaikaisesti 
päätettäväksi Helsingin ja Espoon eri hallintokuntiin kevään 2016 aika-
na. HKL:n johtokunta käsitellee Raide-Jokerin hankesuunnitelman hy-
väksymistä arviolta kokouksessaan 14.4.2016.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018

HKL:n johtokunta päätti HKL:n talousarviosta 2016 ja taloussuunnitel-
masta 2016-2018 kokouksessaan 13.8.2015. Esitys sisälsi HKL:n in-
vestointisuunnitelman vuosille 2016-2025, jossa Raide-Jokerin rakenta-
miseen varattiin 94 milj. euroa vuosille 2016-2022. Lisäksi Raide-Joke-
ria varten tarvittavaan vaunukalustoon budjetoitiin 105 milj. euroa ja va-
rikkoon 24 milj. euroa. Investointien ajoitus tehtiin niin, että Raide-Joke-
rin liikennöinti olisi voinut alkaa vuonna 2023. 

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018, joka sisältää liitetietona HKL:n 10 vuoden investointi-
suunnitelman, Raide-Jokeriin varattuja investointeja siirrettiin neljällä 
vuodella eteenpäin. Investointien siirtäminen eteenpäin tarkoittaisi lii-
kenteen aloituksen siirtymistä 2020-luvun loppupuolella.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019

Talousarvioaikataulun mukaan valtuusto hyväksyy Helsingin kaupungin 
talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 marraskuussa 
2016. HKL:n talousarvioluonnos tuodaan johtokunnalle tiedoksi kevääl-
lä 2016 ja johtokunta päättää HKL:n talousarviosta elokuussa 2016. 
Talousarvioon kuuluvaa HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelmaa 
(2017-2026) valmistellaan alkuvuoden aikana. Valmistelua koordinoi-
daan kaupunginkanslian vetämässä liikennehankkeiden ohjausryhmäs-
sä, jossa on edustus kaupunginkanslian lisäksi muiden muassa 
HKL:stä, HKR:stä, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja 
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HSL:stä. Tammikuun 2016 lopussa valtion taholta on julkisuudessa 
kerrottu, että valtio on valmis osallistumaan Raide-Jokerin rahoittami-
seen jo vuosina 2017-2019, mikä tarkoittaisi Raide-Jokerin toteuttamis-
ta nopeammalla aikataululla kuin kaupungin talousarviossa 2016 ja ta-
loussuunnitelmassa 2016-2018 on varauduttu. HKL on selvittämässä, 
kuinka nopealla aikataululla Raide-Jokerin rakentaminen olisi mahdol-
lista toteuttaa. HKL pyrkii yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, ra-
kennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa laatimaan investointisuun-
nitelman vuosille 2017-2026 niin, että Raide-Jokerin rakentaminen 
mahdollistuisi nopeammalla aikataululla. Myös muita HKL:n isoimpien 
investointihankkeiden aikatauluja tullaan tarkastelemaan alkuvuoden 
aikana, ja mahdollisuuksien mukaan muita hankkeita tullaan siirtämään 
investointisuunnitelmassa eteenpäin investointiohjelman tasapainotta-
miseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2016 § 61

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Lausunto

Lipun hintojen suurten korotusten ehkäiseminen

Kaupunginhallitus totesi 7.9.2015 antamassaan lausunnossa Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2016 
- 2018, että Helsinki ei pidä realistisena eikä kestävänä ratkaisuna li-
punhintojen voimakasta nostamista pelkästään infrakustannuksista joh-
tuvien kustannusten kattamiseksi, mutta lipunhinnoilla pitää pystyä kat-
tamaan operointikustannusten ja infran ylläpitokustannusten kasvu. 
Kohtuuttoman suuret lipunhintojen korotukset väistämättä johtavat 
joukkoliikenteen kulkutapaosuuden pienenemiseen ja siten vievät poh-
jaa suurten joukkoliikenneinvestointien mielekkyydeltä.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että subventioastetta laskettaessa 
(noin 50 %) on tähän asti otettu mukaan liikenteenhoidon lisäksi infrain-
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vestointien kustannuksia. HSL:n tulisi yhdessä kuntien kanssa käynnis-
tää kehitystyö, jossa selvitetään ja sovitaan, miten subventioaste jat-
kossa määritellään ja lasketaan. Subventioasteita voitaisiin laskea 
useampia ja käyttää näitä rinnakkain, jotta vertailu myös nykytilantee-
seen säilyisi. Ensisijaisena subventioasteen laskutapana tulisi käyttää 
laskemista liikennöinnin ja ylläpidon kuluista niin, että infrainvestointien 
osuutta ei huomioida. Tämä ei vaikuta infrasopimuksen mukaiseen 
kustannustenjakomalliin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää ylläesitettyä kaupunginhallituksen 
kantaa hyvin perusteltuna ja omalta osaltaan esittää, että subventioas-
teeseen liittyvät selvitykset käynnistetään HSL:n ja kuntien kesken. 
Näiden selvitysten valmistuttua voidaan tarvittaessa tehdä poliittiset 
päätökset ja linjaukset siitä, minkä osan joukkoliikenteen asiakkaat 
maksavat lipun hinnoissa joukkoliikenteen palvelujen tuottamisen kus-
tannuksista.  

Raide-Jokerin kiirehtiminen

Raide-Jokerin hankesuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2015. 
Asia viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi maalis- 
huhtikuussa, kun hankkeen laajempi vaikutus- ja hankearviointi on val-
mistunut. Raidehankeen toteuttamisen edellyttämät tekniset asema-
kaavamuutokset etenevät myös suunnitellussa aikataulussa ja ne on 
tarkoitus käsitellä kaupunkisuunnittelulautakunnassa vielä alkuvuoden 
aikana. 

Hallituksen taholta on tullut myönteisiä kannanottoja valtion osallistumi-
sesta raitioradan rakennuskustannuksiin 30 % osuudella, mikä osal-
taan vauhdittaa hankkeen jatkosuunnittelua ja päätöksentekoa.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
Heikki Hälvä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 59

HEL 2015-013472 T 00 00 03

Esitys
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon toimintaympäristössä tapahtuneen merkittävän muutoksen 
vuoksi:

Joukkoliikenteen lipun hintojen määrittely kuuluu HSL:n toimialaan. 

HSL:n hallitus on kehottanut HSL:ää valmistelemaan selvityksen, jossa 
infrakustannusten nousu ei jatkossa aiheuttaisi yhtä voimakasta nousu-
painetta lipun hintoihin kuten nykyään. Selvityksessä tarkastellaan eri-
laisia malleja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustan-
nussopimuksen mahdollisesta uudelleenmuotoilusta jäsenkuntien kes-
ken. Selvityksen tulee olla käytettävissä HSL:n vuoden 2017 talousar-
vion valmistelussa.    

Raide-Jokeri sisältyy Helsingin Seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan HLJ 2015 ja siinä vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuurin 
kehittämishankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston vetämä Raide-Jokerin hankesuunnitelma 
ja alustavat tulokset hankearviosta valmistuivat tammikuun lopussa 
2016. Hankkeen kustannukset ja vaikutukset ovat riittävän tarkasti sel-
villä hankepäätöstä varten.  Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon yh-
teishanke, jonka kustannuksiin valtion on ilmoittanut osallistuvansa 83 
milj. eurolla. 

Rakennusvirasto tulee sisällyttämään Raide-Jokerin katumäärärahat 
talousarvioneuvotteluissa sovittavan mukaisesti talousarvioesitykseen-
sä. 

Rakennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta 
kaupungin edun mukaisesti.

26.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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§ 1018
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien valmiuksia 
Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamiseksi

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

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

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 2.12.2015 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 kaupungin talousarviosta vuodeksi 2016 ja ta-
loussuunnitelmasta vuosiksi 2016 – 2018, kaupunginvaltuusto samalla 
hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yh-
teydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistami-
sesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi.” (Tuomas Rantanen)

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 tiedoksi 
myös muille valtuutetuille.
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Kaupunginhallituksen hyväksyessä vuoden 2017 talousarvioehdotuk-
sen raamia ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017 - 2019 
laatimisohjeita (4.4.2016, § 297) todettiin investointien osalta, että val-
miudet Raide-Jokerin rahoittamiseen valtion ja Espoon kaupungin 
kanssa sovittavalla tavalla ovat olemassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016 (§ 178) Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman Helsingin kaupungin osalta siten, että hankesuunnitel-
man mukaisen pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 
yhteensä 275 milj. euroa (MAKU-indeksi 110,6, huhtikuu 2015) ja Hel-
singin kaupungin osuus kustannuksista 123,9 milj. euroa (alv 0 %, MA-
KU huhtikuu 2015) kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 
milj. euroa. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan hankesuun-
nitelman 13.6.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016 (§ 239) Raide-Jokerin kaluston 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaiskustannus on yh-
teensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannustasossa 
7/2016 ja hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen 
Raide-Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuo-
teen 2021 mennessä. HSL:n hallitus hyväksyi kaluston hankinnan to-
teutuksen 25.10.2016.

Kaupunginhallitus päätti 24.10.2016 (§ 926) hyväksyä Espoon ja Hel-
singin kaupunkien välisen Raide-Jokeri -linjan suunnittelua ja toteutusta 
koskevan yhteistyösopimuksen liikennelaitos –liikelaitoksen johtokun-
nan esityksen mukaisesti sekä oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen 
allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia. Espoon kaupunginhallitus käsittelee yhteistyösopimuk-
sen hyväksymistä kokouksessaan 7.11.2016.

Hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2016 valtio myönsi Raide-Jokeri 
–hankkeeseen avustusta 84 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 ja talous-
suunnitelmaehdotuksessa vuosille 2018 – 2019 on Raide-Jokerin osal-
ta varauduttu toteuttamisen tavoiteaikataulun mukaiseen rakentami-
seen siten, että linja olisi liikennöitävissä arviolta vuonna 2021. Talous-
arvioehdotukseen sisältyvässä HKL -liikelaitoksen 10-vuotisessa inves-
tointiohjelmassa on merkitty Raide-Jokerin raitioradan ja sähköjärjestel-
mien toteuttamiseen yhteensä 123,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021, 
kalustoon yhteensä 107,9 milj. euroa vuosille 2017 – 2021 ja varikkoon 
yhteensä 49,5 milj. euroa vuosille 2018 – 2021. Tämän lisäksi talousar-
vioehdotukseen sisältyvässä investointiohjelmassa on varauduttu Rai-
de-Jokeriin liittyvien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen yhteensä 10 
milj. eurolla vuosina 2018 – 2021.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

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

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 2.12.2015 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR
HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 29

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

Raide-Jokerin hankesuunnitelmatilanne

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
suunniteltu pikaraitiolinja. Linjan alustava yleissuunnitelma valmistui 
vuonna 2009. Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HSL ovat valmistel-
leet Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa vuoden 2014 lopulta saakka. 
Hankesuunnitelman vetovastuu on ollut Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virastossa ja työn ohjaamiseen ovat osallistuneet HKL, HSL ja Espoon 
kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus. Raide-Jokerin hankesuunni-
telman ovat laatineet Ramboll ja WSP Finland.

Hankesuunnitelmassa laadittiin suunnitelma Raide-Jokerin toteuttami-
seksi valitulla linjauksella Espoon Keilaniemen, Leppävaaran, Pitäjän-
mäen, Maunulan, Oulunkylän ja Viikin kautta Itäkeskukseen. Suunnitel-
massa pyrittiin löytämään paras ratkaisu pikaraitiotien toteuttamiseksi 
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ja Raide-Jokeri sijoitettiin pääosin omalla väylällään kulkevaksi. Hanke-
suunnitelmassa laadittiin myös suunnitelma ratasähköistyksen toteutta-
miseksi sekä alustava suunnitelma Raide-Jokerin varikkojen toteuttami-
seksi. Laadituille suunnitelmille laskettiin kustannusarvio. Lisäksi arvioi-
tiin Raide-Jokerin operoinnin vaatimuksia kalustolle sekä erilaisia ope-
rointimalleja.

Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin myös Raide-Jokerin hankear-
viointi sekä laskelma Raide-Jokerin kaupunkitaloudellisista vaikutuksis-
ta. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda samanaikaisesti 
päätettäväksi Helsingin ja Espoon eri hallintokuntiin kevään 2016 aika-
na.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018

HKL:n johtokunta päätti HKL:n talousarviosta 2016 ja taloussuunnitel-
masta 2016-2018 kokouksessaan 13.8.2015. Esitys sisälsi HKL:n in-
vestointisuunnitelman vuosille 2016-2025, jossa Raide-Jokerin rakenta-
miseen varattiin 94 milj. euroa vuosille 2016-2022. Lisäksi Raide-Joke-
ria varten tarvittavaan vaunukalustoon budjetoitiin 105 milj. euroa ja va-
rikkoon 24 milj. euroa. Investointien ajoitus tehtiin niin, että Raide-Joke-
rin liikennöinti olisi voinut alkaa vuonna 2023.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018, joka sisältää liitetietona HKL:n 10 vuoden investointi-
suunnitelman, Raide-Jokeriin varattuja investointeja siirrettiin neljällä 
vuodella eteenpäin. Investointien siirtäminen eteenpäin tarkoittaisi lii-
kenteen aloituksen siirtymistä 2020-luvun loppupuolella.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019

Talousarvioaikataulun mukaan valtuusto hyväksyy Helsingin kaupungin 
talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 marraskuussa 
2016. HKL:n talousarvioluonnos tuodaan johtokunnalle tiedoksi kevääl-
lä 2016 ja johtokunta päättää HKL:n talousarviosta elokuussa 2016.

Talousarvioon kuuluvaa HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelmaa 
(2017-2026) valmistellaan alkuvuoden aikana. Valmistelua koordinoi-
daan kaupunginkanslian vetämässä liikennehankkeiden ohjausryhmäs-
sä, jossa on edustus kaupunginkanslian lisäksi muiden muassa 
HKL:stä, HKR:stä, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja 
HSL:stä.

Tammikuun 2016 lopussa valtion taholta on julkisuudessa kerrottu, että 
valtio on valmis osallistumaan Raide-Jokerin rahoittamiseen jo vuosina 
2017-2019, mikä tarkoittaisi Raide-Jokerin toteuttamista nopeammalla 
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aikataululla kuin kaupungin talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018 on varauduttu.

HKL on selvittämässä, kuinka nopealla aikataululla Raide-Jokerin ra-
kentaminen olisi mahdollista toteuttaa. HKL pyrkii yhteistyössä kaupun-
kisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa 
laatimaan investointisuunnitelman vuosille 2017-2026 niin, että Raide-
Jokerin rakentaminen mahdollistuisi nopeammalla aikataululla. Myös 
muita HKL:n isoimpien investointihankkeiden aikatauluja tullaan tarkas-
telemaan alkuvuoden aikana, ja mahdollisuuksien mukaan muita hank-
keita tullaan siirtämään investointisuunnitelmassa eteenpäin investoin-
tiohjelman tasapainottamiseksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 60

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Esitys

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon toimintaympäristössä tapahtuneen merkittävän muutoksen 
vuoksi.

Raide-Jokeri sisältyy Helsingin Seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan HLJ 2015 ja siinä vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuurin 
kehittämishankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston vetämä Raide-Jokerin hankesuunnitelma 
ja alustavat tulokset hankearviosta valmistuivat tammikuun lopussa 
2016. Hankkeen kustannukset ja vaikutukset ovat riittävän tarkasti sel-
villä hankepäätöstä varten. Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon yhteis-
hanke, jonka kustannuksiin valtio on ilmoittanut osallistuvansa 83 milj. 
eurolla

Rakennusvirasto tulee sisällyttämään Raide-Jokerin katumäärärahat 
talousarvioneuvotteluissa sovittavan mukaisesti talousarvioesitykseen-
sä. 

Rakennusvirasto tulee osaltaan edistämään Raide-Jokerin toteutusta 
kaupungin edun mukaisesti.
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26.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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§ 1019
Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi koskien tavoitteiden sel-
vittämistä mm. hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle seuraavan val-
tuustostrategian valmistelua varten

HEL 2015-013529 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, 
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Selvitetään tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, fossiilista 
polttoaineista luopumiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle sekä 
energiansäästölle siten, että ne ovat käytettävissä valtuustostrategian 
valmistelussa 2017. Välitavoitteet tulisi asettaa vuosille 2025, 2030 ja 
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2040, tähtäimenä valtuuston jo hyväksymä tavoite hiilineutraalista Hel-
singistä 2050. (Silvia Modig)”.

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.

Kaupunginjohtaja päätti perustaa 10.2.2016 Helsingin kaupungin ilmas-
totyöryhmän. Ilmastoryhmä vastaa Helsingin ilmastotyön koordinoinnis-
ta, seurannasta ja toimien toteutuksen edistämisestä niin sopeutumisen 
kuin hillinnän osalta.  

Vuoden 2016 heinäkuussa EU antoi esityksen jäsenvaltioiden päästö-
vähennysvelvoitteista päästökaupan ulkopuolisella sektorilla ja esitti 
Suomen päästötavoitteeksi 39 prosentin leikkausta vuoden 2005 ta-
soon verrattuna, mikä on jäsenmaiden korkeimpia lukuja. Suomessa 
päästö jakautuvat puoliksi päästökaupan ja sen ulkopuolisen sektorin 
kanssa. Keskimäärin EU:ssa päästökaupan ulkopuolinen sektori on 
suurempi, johtuen mm. erillislämmityksen suuremmasta osuudesta.

Helsingillä on tällä hetkellä ilmastotavoitteet määritelty vuosille 2020 ja 
2050. Työryhmän yhtenä tehtävä on valmistella kaupunginhallitukselle 
selvitys Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Helsinkiin. Ilmastotyö-
ryhmä määrittelee valtuustokauden 2017–2021 strategiaohjelman val-
mistelua varten vuoteen 2030 tähtääviä ilmastopoliittisia tavoitteita ja 
niihin liittyviä toimenpiteitä. Ilmastotyöryhmä toimii myös ohjausryhmä-
nä ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjauksien laadinnalle. Työryhmä 
myös arvioi hiilineutraalisuustavoitetta ja sen ajankohtaa. Helsinki käyt-
tää päästöjen vertailuvuotena vuotta 1990, joka on myös Pariisin ilmas-
tosopimuksen päästöjen vähentämisen vertailuvuosi. EU:n päätavoittei-
ta vuosille 2020 ja 2030 vertaillaan myös vuoteen 1990. Tavoitteisiin 
päästäkseen on kuitenkin asetettu lähempänä oleva vertailuvuosi 2005 
päästökaupalle ja sen ulkopuoliselle sektorin toimille.

Esittelijä toteaa, ilmastotyöryhmän tehtävänä on määritellä tavoitteita 
mm. toivomusponnessa esitetyille hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, 
fossiilisten polttoaineista luopumiselle, energiatehokkuudelle ja ener-
giansäästölle valtuustokauden 2017–2021 strategiaohjelman valmiste-
lua varten vuoden 2017 kevääseen mennessä.  Työryhmä arvioi myös 
pitkän aikavälin hiilineutraalineutraalisuustavoiteen ajankohtaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Modig Silvia, toivomusponsi 1, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Helen Oy:n lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 1020
Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi koskien kampanjan 
käynnistämistä edistämään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa 
säästää sähköä ja lämpöä

HEL 2015-013528 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oker-Blom Jan D., toivomusponsi 2, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016
3 HSY:n lausunto 24.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, 
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään tämän ohjelman ja Helenin uudistukset, kehottaa val-
tuusto kaupunkia pikimmiten käynnistämään kampanjan, jonka avulla 
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edistetään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa - ja siten edellytyksiä - 
säästää sähköä ja lämpöä omassa arjessaan (Jan D Oker-Blom)”.

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.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä energiansäästötyötä jo vuo-
sikymmeniä. Kohderyhmänä ovat muun muassa kaupungin työntekijät, 
koululaiset, kaupungin asukkaat, rakennusalan toimijat sekä yritykset ja 
erilaiset yhteisöt, kuten esimerkiksi talo- ja kiinteistöyhtiöt. Energian-
säästötavoitteiden saavuttamiseksi onkin tärkeää, että työtä tehdään 
mahdollisimman laaja-alaisesti

Kaupungin työntekijöitä on koulutettu Ekotukihenkilöiksi jo kymmenen 
vuoden ajan ja viime vuoden lopussa oli kaupungin 36 virastossa 1240 
koulutettua Ekotukihenkilöä. 

HKR-Rakennuttaja on kehittänyt Display-merkin havainnollistamaan ra-
kennuksen käytön aikaista energiankulutusta. Display-merkki kertoo 
havainnollisesti rakennuksen energiankulutuksen, sen tuottaman pääs-
töjen määrän ja siten rakennuksen todelliset ympäristövaikutukset ja 
luokittelee sen välille A-G. Kohderyhmäksi on valikoitu mm. koulura-
kennukset. Virastot järjestävät omissa tiloissaan myös säännöllisesti 
energiatehokkuuteen liittyviä tilaisuuksia, esimerkkinä vuosittainen 
Energiansäästöviikko lokakuussa. Virastoissa on panostettu erilaisiin 
energiansäästökampanjoihin ja perusasioihin, kuten valojen sammutus, 
laitteiden kytkeminen pois päältä, keittiölaitteiden järkevä käyttö ja oh-
jeistettu energiatehokkaimpien koneiden ja laitteiden hankinnassa. 

Vaasan yliopiston koordinoimassa 50/50 hankkeessa julkisten raken-
nusten energiankäyttöä pyritään vähentämään rakennusten käyttäjiä 
aktivoimalla. 

Hankkeessa käyttäjien energiansäästöä aktivoidaan mm. perustamalla 
kouluihin energiatiimit, pitämällä kouluissa energiansäästön työkaluista 
kertova aloitustilaisuus ja energiatiimin energiakierros, tarjoamalla kou-
lujen käyttöön infrapunalämpömittarit ja toimittamalla kouluille yksilöllis-
tä kuukausittaista kulutusseurantatietoa.

Rakennusvirasto koordinoi helsinkiläisille kakkosluokille suunnattua 
Energiaa Tokaluokkalaisille -kampanjaa, jota on vietetty jo 20 vuotta. 
Mukana olleille kouluille toimitetaan maksuton laaja tietopaketti, jossa 
on omat osionsa opettajille sekä oppilaille. 
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Kaupungin asukkaille suunnattua toimintaa on paljon. Helen Oy on ke-
hittänyt kaikille lähes 400 000 asiakkaalleen (kotitaloudet ja yritykset) 
erityisen energiankäytön raportointi- ja hallintajärjestelmän Sävel Plus. 
Sen avulla asiakkaat voivat seurata käyttöpaikkakohtaisesti tai halua-
missaan ryhmissä käyttöpaikkojensa sähkön käytön toteutumista jous-
tavasti haluamillaan aikajänteillä aina viiden vuoden jaksosta edellisen 
vuorokauden tuntitasoiseen jakaumaan asti. Helen Oy:n Energiatori ja-
kaa tietoa ja neuvontaa nykyisin paitsi asumisen energiansäästöstä, 
myös energian tuotannosta ja jakelusta. 

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta-hanketta koordinoi 
Helsingin ympäristökeskus. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli 
energiatehokkuuden edistämiseen taloyhtiöissä. Hanke toimii tiiviissä 
yhteistyössä taloyhtiöiden, kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden, ym-
päristöministeriön, kaupungin eri virastojen, energiayhtiöiden ja Ilmas-
toinfon kanssa. Hanke on toiminnassa vuosina 2015-2016. Lisäksi Hel-
singin ympäristökeskuksen koordinoimassa Greening Events -hank-
keessa luotiin toimintamalli tapahtumien ympäristöasioiden hallinnalle 
sekä tapahtumanjärjestäjien ja kaupunkien yhteistyölle. 

Ilmastokatu on Helsingissä Isolla Robertinkadulla ja Vantaan Tikkurilas-
sa tehtävä kokeilu, jossa kehitetään tulevaisuuden vähähiilistä kaupun-
kia. Hanke toteutetaan yhteisvoimin asukkaiden, yritysten ja kiinteistö-
jen omistajien kanssa. Vahva viestintä on olennaisessa roolissa Ilmas-
tokadun toimenpiteiden edetessä.

Helsingissä järjestetään vuosittain useita energiansäästöaiheisia tapah-
tumia ja kampanjoita, esimerkkinä Energiansäästöviikko lokakuussa, 
globaalit tapahtumat kuten Earth Hour ja Autoton päivä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) ja Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus julkaisivat marraskuussa 2014 pääkaupun-
kiseudulla toimivan Energiasuunta-palvelun, joka on uusi energiatehok-
kuuspalvelu pk-yrityksille. Energiasuunnan avulla tunnistetaan keskei-
set mahdollisuudet parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja säästää 
samalla energiakustannuksissa.      

Rakennusvalvontavirasto painottaa toiminnassaan ennakoivaa lupakä-
sittelyä. Helsingin rakennusvalvonta onkin jo vuosia kutsunut suunnitte-
lijat ennakoivaan lupakäsittelyyn, sillä rakentamisen laatua, myös ener-
gian kulutusta, koskevat tärkeät päätökset tehdään suunnittelun alku-
vaiheessa. Asiakaspalvelun tehostamiseksi virastossa toimii puhelin-
neuvonnan lisäksi vuonna 2012 avattu ”Tellinki”-palvelupiste, josta saa 
henkilökohtaista neuvontaa ja arkistopalvelua arkisin klo 10–14.

Kaupungissa toimii useita verkostoja, kuten esimerkiksi Helsingin il-
mastoverkosto tai Helsingin kaupungin ilmastokumppanit -verkosto. 
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Helsingin ilmastoverkosto on kaikille kaupungin työntekijöille avoin foo-
rumi ja se kokoontuu säännöllisin väliajoin.   

Internetissä on toiminnassa lukuisia sähköisen viestinnän kanavia ja 
kaupungin omassa Helmi-ympäristössä on kaupungin työntekijöille 
omat sivustonsa. Listaus tärkeimmistä sivustoista on luettavissa Ener-
giansäästöneuvottelukunnan vuosittain julkaistavassa raportissa ”Ener-
giansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupun-
gissa”, jossa on laaja katsaus Helsingin kaupungin strategioista, sitou-
muksista ja velvoitteista, kaupungin energiankäytöstä ja siitä aiheutu-
vista hiilidioksidipäästöistä sekä kaupungissa toteutetuista toimenpiteis-
tä, jotka suuntautuvat sekä kaupunkikonsernin sisälle että ulkopuolelle. 
Raportti löytyy osoitteesta http://www.energiatehokashelsin-
ki.fi/esnk/toiminta/raportointi

Ympäristökeskus julkaisee vuosittain Helsingin kaupungin ympäristöra-
portin, johon on koottuna Helsingin eri virastojen toiminta ympäristönä-
kökohdat huomioiden. Lisäksi kaupungin hallintokunnat julkaisevat 
omat vastaavat raporttinsa vuosittain.

Pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä 
(HSL) ja Helen Oy rahoittavat Ilmastoinfon toimintaa HSY:ssä. HSY:n 
Ilmastoinfon tehtävänä on auttaa pääkaupunkiseudun asukkaita, talo-
yhtiöitä ja pk-yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Energiatehok-
kuuden ja hajautetun uusiutuvan energian edistäminen ovat Ilmastoin-
fon toiminnan keskeisiä painopistealueita. 

HSY:n Ilmastoinfon energianeuvontaan kuuluvat muun muassa:

 Verkkopohjainen kiinnostuksen herättäminen, tiedon levitys ja neu-
vonta asukkaille ja sidosryhmille keskeisistä aihepiireistä (esim. 
www.aurinkosahkoakotiin.fi ja www.tasapainotatalo.fi)

 Pk-yrityksille suunnatun energiakartoituspalvelun (Energiasuunta) ja 
ympäristöjärjestelmän (Eko-kompassi) koordinaatio, ylläpito ja kehit-
täminen

 Yhteistyöhankkeet keskeisten sidosryhmien kanssa (esim. www.il-
mastokatu.fi, www.urbaanipuuvaja.fi)

 Asukasillat, joissa neuvontaa viedään astetta henkilökohtaisemmal-
le tasolle - Taloyhtiöiden ja pk-yritysten neuvonta, jossa tavoitteena 
on aktivoida kannattavat energiatoimet toteutusvaiheeseen

 Hyvien käytäntöjen levittäminen case-esimerkkejä luomalla ja niistä 
viestimällä

 Tiedon levittäminen ja kiinnostuksen herättäminen esitelmöimällä 
eri laisissa tilaisuuksissa
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Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa toteutetaan vuoden 2016 
loppuun saakka taloyhtiöiden suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistä-
miseen keskittyvää Pääkaupunkiseudun energianeuvonta -hanketta. 
Osa hankkeen toiminnasta siirretään Ilmastoinfoon vuoden 2017 alusta 
lähtien ilman lisäresursointia. 

Pääkaupunkiseudun Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (ASIAA!) -
hanke käynnistyi vuonna 2012. Vuosina 2015–2016 hanketta on jatket-
tu Helsingin, Espoon, Vantaan ja HSY:n rahoittamana ja sen nimenä 
on ollut Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta. Toimintaa on 
koordinoinut Helsingin ympäristökeskus. Energianeuvontaa ollaan vaki-
naistamassa vuoden 2017 alusta alkaen neuvontahankkeen päättyes-
sä vuoden 2016 lopussa. Kaupunkien ympäristöjohtajat ovat tehneet 
HSY:n Ilmastoinfolle ehdotuksen energianeuvonnan siirtämisestä Il-
mastoinfoon.

Esittelijä toteaa, että on toivomusponnen tavoitteiden saavuttamiseen 
voidaan käyttää jo olemassa olevia pitkäjänteisiä ja jatkuvaan kehittä-
miseen tähtääviä toimintatapoja, nykyisiä toimipisteitä, verkostoja, 
hankkeita, työryhmiä ja asiantuntijoita. Lisäksi voidaan parantaa neu-
vonnan näkyvyyttä ja laatua, jotta se palvelisi kuluttajaa sekä hillitsisi il-
mastonmuutoksen etenemistä. Ponnen mukaisen uuden kampanjan 
käynnistäminen ei siten ole tarpeellista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oker-Blom Jan D., toivomusponsi 2, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016
3 HSY:n lausunto 24.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 234

HEL 2015-013528 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan (Kvsto 26.9.2012) mukaan ta-
voitteena on parantaa koko kaupungin alueen asukaskohtaista energia-
tehokkuutta 20 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä. Ta-
voitteen saavuttaminen on haastavaa, mikäli uusia toimenpiteitä ei 
käynnistetä. Energianeuvonta on nostettu yhdeksi keskeisistä toimenpi-
teeksi kaikissa Helsingin energiaselvityksissä (Parhaat energiatehok-
kuuden käytännöt, Helsingin 30 % päästövähennysselvitys, Hajautetun 
energiatuotannon -selvitys). Kaupungin oman rakennuskannan ener-
giakulutus on noin 10 prosenttia rakennusten energiankulutuksesta, jo-
ten yksityisen omistuksen osuus on 90 prosenttia. Kaupunginvaltuusto 
on päättänyt Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta viimeistään 
vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa, että menetetty lämpöenergia 
korvataan hajautetulla energiantuotannolla ja parantamalla kiinteistöjen 
energiatehokkuutta. Päätös edellyttää voimakasta panostusta yksityi-
sen kuluttajan energiatehokkuuden parantamiseen ja hajautetun kiin-
teistökohtaisen uusiutuvan energian lisäämiseen.

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen 
(KETS) valtion kanssa. Sopimukseen kuuluu myös energiansäästön 
edistäminen koulutuksen, kasvatuksen ja kehityshankkeiden avulla. 

Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät voivat merkittävästi vaikuttaa 
kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumiseen. Yksittäinen taloyhtiö voi 
säästää omilla toimenpiteillään huomattavasti energiaa, ja kaupunkita-
solla vaikutukset nousevat merkittäviksi. Helsingin asuinrakennuksista 
noin 30 prosenttia on rakennettu 1960–70-luvuilla, ja valtaosa raken-
nuksista on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Tämä muodostaa 
myös energiatehottomimman osan rakennuskannastamme. Korjausten 
kustannukset ja tarvittavan tiedon puute saattavat johtaa korjausten ja 
energiaremonttien lykkäämiseen taloyhtiöissä. 

Pääkaupunkiseudun Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (ASIAA!) -
hanke käynnistyi vuonna 2012 ja sai osin rahoitusta Motivalta vuoden 
2014 loppuun saakka. Se kuului vuonna 2012 perustettuun ja vuonna 
2014 lakkautettuun Motivan ylläpitämään valtakunnalliseen energia-
neuvontaverkostoon. Vuosina 2015–2016 hanketta on jatkettu Helsin-
gin, Espoon, Vantaan ja HSY:n rahoittamana ja sen nimenä on ollut 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 240 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/7
14.11.2016

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

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta. Toimintaa on koordi-
noinut Helsingin ympäristökeskus. Energianeuvontaa ollaan vakinaista-
massa vuoden 2017 alusta alkaen neuvontahankkeen päättyessä vuo-
den 2016 lopussa. Koko hankekauden ajan tavoitteena on ollut, että 
neuvontapalvelu siirretään Ilmastoinfoon energianeuvonnan hankevai-
heen päätyttyä. Ilmastoinfo neuvoo pääkaupunkiseudun asukkaita ja 
PK-yrityksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä, energiansäästössä ja 
energiatehokkuuden lisäämisessä. Se myös järjestää kampanjoita ja 
tiedottaa ilmastonmuutoksen hillinnästä. Kaupunkien ympäristöjohtajat 
ovat tehneet HSY:n Ilmastoinfolle ehdotuksen energianeuvonnan siirtä-
misestä Ilmastoinfoon vuoden 2016 alusta alkaen. Neuvottelut ovat 
meneillään.

Hankkeen tarkoituksena on ollut vaikuttaa yksityisessä omistuksessa 
olevien rakennusten korjausvelan vähentämiseen ja energiatehokkuu-
den parantamiseen tarjoamalla taloyhtiöiden hallitusten jäsenille mak-
sutonta koulutusta päätöksenteon tueksi. Lämmityskauden 2014–2015 
aikana Kontulan alueella koulutukseen osallistuneet taloyhtiöt vähensi-
vät kaukolämmön kulutusta viisi prosenttia ilman investointeja. Jos vas-
taava säästö tehtäisiin koko Helsingin kerrostalokannassa, säästöt oli-
sivat yhdeksän miljoonan euron luokkaa. Ympäristöministeriö käynnis-
tää syksyllä 2016 taloyhtiöille suunnatun kannattaviin energiatehok-
kuustoimenpiteisiin keskittyvän kampanjan. Hankkeen edustajat ovat 
olleet mukana kampanjan suunnittelua ohjaavassa ohjausryhmässä. 
Tämän lisäksi hankkeen edustajat kuuluuvat ympäristöministeriön lä-
hiöiden korjausrakentamisen edistämisen työryhmään sekä kansallisen 
korjausrakentamisen strategian päivittämisen työryhmään.

Ilmastokatu-hanke on Iso Roobertinkadulla ja Tikkurilassa tehtävä pro-
jekti, jossa kehitetään tulevaisuuden vähähiilistä kaupunkia. Yhteisvoi-
min asukkaiden, yritysten ja kiinteistöjen omistajien kanssa etsitään ja 
kokeillaan erilaisia ratkaisuja. Näillä keinoilla on tarkoitus vähentää 
energiankulutusta ja leikata kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 10–20 
prosenttia. Tavoitteena on, että yritykset, asukkaat, taloyhtiöt ja kiinteis-
tönomistajat hyötyvät toimivista valinnoista. Lisäksi saadaan rakennet-
tuun ympäristöön viihtyisät ilmastotyön referenssialueet. Vahva viestin-
tä on olennaisessa roolissa ilmastokatujen toimenpiteiden edetessä.

Pääkaupunkiseudun kunnat, HSL ja Helen Oy rahoittavat Ilmastoinfon 
toimintaa HSY:llä. Ilmastoinfo tuottaa ilmastokampanjoita, -neuvontaa 
ja -tiedotusta koko pääkaupunkiseudulle. Pääteemat ovat energiate-
hokkuus ja uusiutuva energia, ruoka, liikkuminen sekä kuluttaminen. Li-
säksi palveluihin kuuluu myös Ekokompassi, joka on kevennetty ympä-
ristöjärjestelmä pk-yrityksille ja tapahtumille sekä kevyt energiakartoitus 
Energiasuunta. Ympäristölautakunnan mukaan Ilmastoninfon toiminta 
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on hyvin tarpeellista. On tärkeää, että Ilmastoinfo jatkossa panostaa ta-
loyhtiöiden neuvontaan huomattavasti aikaisempaa enemmän.

Ympäristölautakunta katsoo, että Oker-Blomin esittämällä kampanjoin-
nilla voitaisiin hyvin tukea kaupungin tekemää energiansäästötyötä ja 
tehdä tutuksi olemassa olevaa energianeuvontaa ja -palveluja. Hyvin 
toteutetun kampanjan tarkoituksena on herättää ihmiset energiansääs-
tötyöhön. Tämän lisäksi kaupunkilaisille tulisi tarjota ennen kaikkea sel-
keitä työkaluja ja ohjeita toimenpiteiden tekemisen tueksi. Kampanjoin-
tia keskeisempää tällä hetkellä on kuitenkin pitkäjänteisten energianeu-
vontapalveluiden turvaaminen pääkaupunkiseudun Ilmastoinfossa.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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§ 1021
Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien Hanasaaren 
jatkamista ja leventämistä maatäytöillä mm. tonttimaan lisäämiseksi 
sekä Sompasaaresta kantakaupunkiin johtavan sillan korvaaminen 
kahdella sillalla

HEL 2015-013581 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas toivomusponsi 7, Kvsto 2.12.2016 asia 7
2 Sijaintikartta
3 Ilmakuva
4 Suunnitelmaluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, 
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
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"Valtuusto edellyttää, että Hanasaaren voimalaitoksesta luopumisen 
myötä selvitetään kannattaako Hanasaarta maantäytöillä jatkamalla ja 
leventämällä lisätä tonttimaan alaa, tehdä ympäristöä viihtyisemmäksi 
ja korvata Sompasaaresta kantakaupunkiin johtava silta kahdella ly-
hyemmällä ja edullisemmalla sillalla. (Tuomas Rantanen)”.

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.

Kaavatilanne

Hanasaaren alue kuuluu Sörnäistenrannan ja Hermanninrannan osay-
leiskaavaan, joka tuli lainvoimaiseksi 2008. Hanasaaren alueella on 
useita voimassa olevia asemakaavoja. Noin puolet Hanasaaren nykyi-
sestä pinta-alasta on asemakaavoittamatonta aluetta. Hanasaarenkär-
jen alueelle on laadittu asemakaavaehdotus nro 11840 (Kslk, 
27.11.2008). Kaavaehdotuksessa alueelle on suunniteltu viisi terassoi-
tua asuinkorttelia yhteensä noin 2 000 asukkaalle. Muutosalueen pinta-
ala on yhteensä 18,2 ha, josta maa- aluetta on 9,9 ha. Alueen rakennu-
soikeus on yhteensä 89 200 k-m².

Selvitykset

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys vesialueiden täytöistä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on toivomusponnen pohjalta laatinut Hana-
saarta ympäröivien vesialueiden mahdollisista täytöistä suunnitelman, 
jonka pohjalta on arvioitu alueen toteutettavuutta ja taloudellisuutta.

Suunnitelmassa huomioidaan merkittävimmät osayleiskaavan reunaeh-
dot ja kaupunkisuunnittelun merkittävimmät ratkaisut. Suunnitelmassa 
on tutkittu teoreettisesti meritäyttöjen laajentamisen mahdollisuutta ja 
niiden kustannusvaikutuksia. Suunnitelmassa uudet täyttöalueet ja nii-
den maankäyttö on sovitettu Kalasataman alueen aiemmin rakennet-
tuun ja suunniteltuun kokonaisuuteen.

Suunnitelmassa on esitetty täytettäväksi Suvilahti kokonaisuudessaan 
aina Merihaan eteläreunan ja tulevan Kruunusiltojen raitiotieyhteyden 
tasalle saakka. Täyttöalueen laajuus suunnitelmassa on 8,2 ha. Som-
pasaarenallas Hanasaaren kaakkoispuolella on pidetty pääosin ennal-
laan. Sörnäisten rantatie on nykyisten suunnitelmien mukaisesti linjattu 
kaartamaan olemassa olevien rakennusten mukaisesti. Alueen pääka-
tulinjat jatkavat Sörnäisten alueen katuja, jolloin muodostuu neljä kort-
telikokonaisuutta. Kortteleiden keskelle on muodostettu erikokoisista 
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puistoista ja aukioista muodostuva reitti, joka johtaa Merihaasta Kala-
satamanpuistoon. Puisto mahdollistaa ympäröivien asuinkorttelien te-
hokkaan rakentamisen.

Suunnitelmassa on esitetty uutta rakentamista yhteensä 490 000 k-m². 
Asuntorakentamisen määräksi on arvioitu 410 000 k-m², toimitilojen 40 
000 k-m² ja julkisen rakentamisen määräksi 40 000 k-m². Yhteensä tä-
mä on 120 000 k-m² enemmän kuin Helen Oy:n kehitysohjelmassa esi-
tetyssä luonnossuunnitelmassa, jossa oli arvioitu mahdollisen uudisra-
kentamisen määrää alueella ilman laajoja uusia meritäyttöjä. Suunnitel-
man korttelitehokkuus vaihtelee välillä ek=2,0–4,0. Suunnitelman alue-
tehokkuus olisi tällöin poikkeuksellisen korkea ea=1,57. Tällä rakenta-
misen tehokkuudella Hanasaaren alueesta muodostuisi yksi Suomen 
tehokkaimmin rakennettuja asuinalueita.

Taloudellista toteutettavuutta on tutkittu alustavasti vain täytettäväksi 
ehdotetun alueen osalta ja tarkempi arviointi edellyttää lisäsuunnittelua 
ja selvityksiä. Täyttöaluetta ympäröivän maankäytön kustannuksia ei 
ole arvioitu tässä yhteydessä, sillä niiden voidaan olettaa muodostuvan 
täyttöjen toteuttamisesta riippumatta. Kustannukset on suhteutettu 
suunnitelmien välisen kerrosalojen erotuksen mukaan, eli Suvilahden 
täyttöjen kautta voitaisiin saavuttaa noin 120 000 k-m² lisäys.

Esitetyn maankäytön mukaisten täyttöjen ja ruoppausten kustannuksik-
si on alustavasti arvioitu noin 75 miljoonaa euroa. Tästä huomattava 
osuus muodostuu merenpohjan pilaantuneiden sedimenttikerrosten kä-
sittelyn kustannuksista. Lisäksi alueen käyttöönoton edellyttämiä edel-
lytysinvestointeja ovat Hanasaaren energiahuoltoalueen merivesiput-
kien jatkaminen sekä uudet rantarakenteet. Yhteensä täyttöalueen 
edellytysinvestoinnit on arvioitu noin 90 miljoonaa euron suuruisiksi eli 
noin 750 euroa/k-m². Puistojen ja katujen rakentaminen täyttöalueelle 
pohjanvahvistustöineen aiheuttaa suuruusluokaltaan noin 20 miljoonan 
euron kustannukset, jolloin kustannukset ilman vakavuuden varmista-
via rakenteita ovat noin 900 euroa/kem2. Koska olemassa olevista ran-
tarakenteista Merihaan ja Suvilahden kärjen osalta ei ole riittävää tie-
toa, ei näistä aiheutuvia kustannuksia ole vielä mahdollista arvioida. 
Kuitenkin jatkossa tulee varautua merkittäviin lisäkustannuksiin johtuen 
rantarakenteiden ja alueellisen stabiliteetin varmistamisesta.

Kiinteistöviraston alustava tarkastelu vesialueiden mahdollisista täytöistä

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on alustavasti arvioinut Hanasaa-
ren täytöistä aiheutuvia kustannuksia. Arviossa täytettävän alueen laa-
juus olisi noin 15 hehtaaria käsittäen kaikki Hanasaaren rannat kuiten-
kin ulottumatta Merihaan ja Sompasaarenlaiturin rantaan. Täyttöjen 
alustava karkea kustannusarvio on 60 milj. euroa (alv 0 %) sisältäen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 245 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/8
14.11.2016

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

ruoppauksen ja täytön. Täyttöihin tarvittaisiin noin 2,5 milj. m³ louhetta.  
Mahdollisia pilaantuneiden maiden käsittelykustannuksia ei ole kustan-
nusarviossa huomioitu. 

Kruunusillat -hanke

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 § 210 Kruunusillat-hankkeen 
toteuttamisen Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi raitiotieyhtey-
deksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 259,2 milj. euroa 
(huhtikuu 2015). Hanke sisältää Helsingin keskustan ja Laajasalon väli-
sen raitiotieyhteyden siten, että perustetaan kaksi uutta raitiolinjaa: Kol-
mikulma – Haakoninlahti ja Rautatieasema-Yliskylä. Linjaus kulkee 
Helsingin keskustasta alkaen joko Kolmikulmasta tai Rautatieasemalta 
Kaisaniemenkadun ja Pitkänsillan kautta Hakaniemenrantaan ja sieltä 
edelleen Nihdin ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin 
Kruunuvuorenrantaan. Raitiotien yhteysvälillä Hakaniemestä Kruunu-
vuorenrantaan toteutetaan pyöräliikenteen baanayhteys sekä jalkakäy-
tävät kaikille siltaosuuksille ja Korkeasaaren alueelle radan varrelle. 

Toivomusponnessa esitetty Sompasaaresta kantakaupunkiin johtavan 
sillan korvaaminen kahdella lyhyemmällä sillalla tarkoittaisi Kruunusillat 
–hankkeen Merihaka-Nihti –sillan korvaamista.

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmaluonnoksessa esitetty täyttö 
lyhentää Kruunusiltojen Merihaka-Nihti välistä siltaa noin puoleen. Sil-
taosuus tulisi siten kustannuksiltaan edullisemmaksi, mutta kustannuk-
siin on lisättävä raitiotieyhteydelle laskettavat täytöt, ruoppaukset ja 
rantarakenteet.

Kiinteistöviraston tarkastelussa ei ole arvioitu meritäyttöjen vaikutuksia 
Merihaka-Nihti –siltaan. Meritäyttöjä ei ole tarkastelussa ulotettu Meri-
haan rantaan saakka, joten Merihaka – Nihti välille tulee todennäköi-
sesti kaksi lyhyempää siltaa. 

Taloudellinen toteutettavuus

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että esitetty täyttö lyhentää 
Kruunusiltojen Nihdin ja Merihaan välistä siltaa noin puoleen, mutta li-
sääntyvät rantarakenteiden, sekä ruoppaus- ja täyttötöiden kustannuk-
set aiheuttavat kokonaiskustannusten nousemisen. Lisääntynyt kerro-
salapotentiaali sen sijaan avaa mahdollisuuden suuremmille tonttituloil-
le, mutta haastavien alueellisten olosuhteidensa vuoksi ei esitettyä 
suunnitelmaa voida pitää taloudellisesti kannattavana. Täten myös 
mahdollisuudet rahoittaa täyttöjen avulla saatavan kerrosalan tuotoilla 
muita hankkeita ovat huonot.
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Kiinteistölautakunta pitää aloitetta perusteltuna. Kiinteistölautakunta pi-
tää tärkeänä, että Hanasaaren voimalaitoksen lakkauttamisen muka-
naan tuoma maankäytön kehittämispotentiaali hyödynnetään täysimää-
räisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan täyttöjen laajuuden osalta 
tulisi tutkia useita vaihtoehtoja parhaimman kustannus-hyöty –suhteen 
omaavan ratkaisun löytämiseksi. Alue on asuntorakentamisen kannalta 
erinomainen ja houkutteleva, jolloin täyttöjen avulla saatavista uusista 
tonteista voitaisiin saada merkittäviäkin tuloja. Sörnäisten rantatien var-
relle voitaisiin mahdollisesti sijoittaa myös merkittävä määrä uutta toimi-
tilarakentamista, joka tukisi kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita ja 
voisi osaltaan toimia melumuurina Sörnäisten rantatien ja asuinalueen 
välillä.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että alustavien selvitysten perusteella ei voida vielä ar-
vioida luotettavasti meritäyttöjen toteuttamiskelpoisuutta mm. puuttu-
vien tontinluovutustulojen vuoksi. Meritäyttöjen laajuuden osalta tulisi 
siten vielä selvittää ponnessa esitetyillä periaatteilla vaihtoehtoja, joissa 
arvioidaan vaihtoehtojen taloudelliset ja muut toteuttamisedellytykset 
sekä niiden olennaiset vaikutukset. Tarkastelussa tulee optimoida meri-
täytön laajuus ottamalla huomioon alueen hyvän sijainnin mahdollista-
mat tontinluovutustulot, meritäytön ja rantarakenteiden kustannukset. 
Myös ponnessa esitetty Merihaka – Nihti  siltaosuuden korvaaminen 
kahdella sillalla tulisi tarkasteluissa ottaa huomioon.  Lähtökohtana on, 
ettei vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheudu Kruunusillat-hankkeelle vii-
veitä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2016 § 192

HEL 2015-013581 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Nykyisin Hanasaaren alueella voimassa olevat asemakaavoitusta oh-
jaavat ylemmän asteiset kaavat; maakuntakaava ja osayleiskaava eivät 
sisällä vesialueen merkittäviä täyttöjä. Voimassa olevat asemakaavat 
eivät myöskään sisällä merialueen täyttöjä. Vesialueen täyttäminen ei 
täten ole yleispiirteisten kaavojen mukaista, jolloin asian ratkaiseminen 
edellyttäisi myös ylemmän asteisten kaavojen tarkistamista tai vähin-
tään yleiskaavatasoisia selvityksiä poikkeamisen perusteluiksi asema-
kaavan laatimisen yhteydessä.

Hanasaaren alueella on pitkä polveileva rantaviiva, joka täyttöjen myö-
tä lyhenisi merkittävästi. Samalla menetetään alueen merellisyyttä ja 
arvostetuimpien merenranta-asuntojen määrä vähenee. Merialueiden 
vähenemistä tulee suunnitelmassa kompensoida uusilla puistoalueilla, 
mikä vähentää rakentamispotentiaalia jonkin verran. 

Laajat meritäytöt ovat ristiriidassa ympäristössä olevien jo rakennettu-
jen ja rakenteilla olevien alueiden lähtökohtien, tehtyjen sopimusten ja 
esitettyjen tavoitteiden kanssa ja on todennäköistä, että vesialueiden 
täyttäminen nostaisi voimakasta vastustusta vaikutusalueellaan.

Täyttämällä Merihaan ja Suvilahden välinen merialue kokonaisuudes-
saan saadaan noin 8,2 ha uutta maapinta-alaa. Tälle täyttömaalle on 
mahdollista enintään 120 000 k-m² lisärakentaminen.

Merialueiden täyttäminen on Helsingin kehityksessä perinteisesti käy-
tetty keino, jolla on aikaisemmin vastattu esimerkiksi satamatoimintojen 
kasvaneeseen tilantarpeeseen. Myös uusilla rantaprojektialueilla on 
tuotettu uutta rakennusmaata meritäytöillä. Meritäyttöjen kustannukset 
ovat kuitenkin hyvin riippuvaisia alueen olosuhteista, kuten vesialueen 
syvyydestä, maaperän laadusta ja pohjasedimenttien pilaantuneisuu-
desta. Hanasaaren alueella mm. käyttöhistoriasta johtuen käsiteltävän 
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alueen toteutuskustannukset ovat erittäin korkeat, eikä kustannuksia 
tämän hetkisten arvioiden perusteella pystytä täysimääräisesti katta-
maan täyttöjen avulla saavutettavilla tonttituloilla. Esitetty täyttö lyhen-
tää Kruunusiltojen Nihdin ja Merihaan välistä siltaa noin puoleen, mutta 
lisääntyvät rantarakenteiden, sekä ruoppaus- ja täyttötöiden kustannuk-
set aiheuttavat kokonaiskustannusten nousemisen.

Helsingissä tulee jatkossakin pohtia meritäyttöjen mahdollisuuksia kor-
keatasoisten merellisten asuintonttien saamiseksi keskeisille alueille. 
Meritäyttöjen hyödyntämismahdollisuus on kuitenkin hyvin tapauskoh-
taista ja kullakin alueella on omat reunaehtonsa. Hanasaaren jatko-
suunnittelussa voidaan selvittää tarkemmin nykyisen maa-alueen pieni-
muotoista laajentamista. Tällä hetkellä on kuitenkin arvioitu, että nyt tut-
kitut laajat meritäytöt alueella eivät ole taloudellisesti perusteltuja rat-
kaisuja.

Suunnitelmat ja päätöksenteko

Kalasataman alueen suunnittelu käynnistyi Vuosaaren sataman raken-
tamispäätöksestä vuonna 2002. Päätöksen jälkeen alueelle ryhdyttiin 
valmistelemaan Osayleiskaavaa, joka tuli lainvoimaiseksi vuonna 2008, 
samana vuonna jolloin satamatoiminta siirtyi Vuosaaren uuteen sata-
maan.

Osayleiskaava

Hanasaaren alueella on voimassa Sörnäistenrannan ja Hermanninran-
nan (Kalastaman) osayleiskaava (tullut voimaan 14.3.2008). Osayleis-
kaavassa Hanasaaren alue on asuinkerrostalovaltaista asuntoaluetta 
(AK), palvelujen ja hallinnon aluetta (P), palvelujen ja hallinnon sekä 
keskustatoimintojen aluetta (P/C), palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla 
olevat rakennukset suojellaan rakennuslainsäädännöllä (P/SR), ener-
giahuollon aluetta (EN) ja virkistysaluetta (V) sekä virkistysaluetta, jolla 
olevat rakennukset suojellaan rakennuslainsäädännöllä (V/SR).

Lisäksi Hanasaaren alue on vesialuetta, jolle saadaan rakentaa silta, 
joka ei saa haitata veden virtausta (W1), vesiliikenteen aluetta (VL), sa-
tama-aluetta (LS) sekä katualuetta. Alueelle on lisäksi osoitettu ulkoilu-
reitti ja alue, jolla on erityinen yhdyskuntateknisen huollon suunnittelu-
tarve sekä suurjännitteisen sähkötehon siirtotarve, joka suunnitellaan 
maanalaisena.

Osayleiskaava Hanasaaren voimalaitostoiminnan osalta

Hanasaaren voimalaitostoimintaa varten osayleiskaavassa on seuraa-
vat merkinnät ja määräykset: 
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 EN - Energianhuollon alue, 2. vaihe, (uuden rakennettavan voima-
laitoksen toiminta-aika).

 Energianhuollon alue, 1. vaihe, (nykyisen voimalaitoksen toiminta-
aika). Merkintä on voimassa kunnes toinen vaihe toteutuu.

 LS - Satama-alue.

 Asemakaavoituksessa, muussa suunnittelussa ja rakentamisessa 
tulee ottaa huomioon Euroopan neuvoston direktiivi 96/82/EY (ns. 
Seveso II-direktiivi) vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuron-
nettomuuksien torjunnasta.

Hanasaaren voimalaitostoimintaa koskien kaupunginvaltuusto hyväksyi 
(2.12.2015) Helen Oy:n kehitysohjelman siten, että ohjelma toteutetaan 
erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaise-
na ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muu-
tetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, et-
tä voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan.

Päätös tekee toteutuessaan osayleiskaavan voimalaitostoimintaa kos-
kevat määräykset tarpeettomiksi.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, tiivistettävää 
aluetta ja keskustatoimintojen alueetta, valtakunnan keskus. Alue on li-
säksi energianhuoltoaluetta ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
tärkeää aluetta, valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Alueella kul-
kee 110 kV voimajohto.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualue on osittain valtakunnallisesti merkit-
tävää kulttuuriympäristöä (RKY 2009) ja osittain maakunnallisesti mer-
kittävää kulttuuriympäristöä.

Asemakaavat

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat:

 Asemakaava nro 3635 (vahvistettu 3.2.1956), jonka mukaan alue 
on tehdaskorttelia (TK).

 Asemakaava nro 8460 (vahvistettu 24.6.1982), jonka mukaan alue 
on satama-aluetta (LS).
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 Asemakaava nro 10960 (saanut lainvoiman 3.8.2007), jonka mu-
kaan alue on liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja huoltoaseman 
korttelialuetta (LH) sekä katualuetta.

 Asemakaava nro 11760 (tullut voimaan 2.1.2009), jonka mukaan 
alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja katualuetta.

 Asemakaava nro 12302 (tullut voimaan 15.1.2016), jonka mukaan 
alue on liike- ja toimitilarakennusten korttelialuetta (K), energiahuol-
lon aluetta (EN) ja katualuetta.

Hanasaarenkärjen alueelle on laadittu asemakaavaehdotus nro 11840 
(kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2008). Kaavaehdotuksessa alu-
eelle on suunniteltu viisi terassoitua asuinkorttelia yhteensä noin 2  000 
asukkaalle. Muutosalueen pinta-ala on yhteensä 18,2 ha, josta maa-
aluetta on 9,9 ha. Alueen rakennusoikeus on yhteensä 89 200 k-m². 

Noin puolet Hanasaaren nykyisestä pinta-alasta on asemakaavoittama-
tonta aluetta.

Hanasaaren ympäristön asemakaavoitus

Hanasaaren ympäristöön on laadittu useita merkittäviä asemakaavoja, 
jotka ovat jo osittain toteutuneet. Merkittävimmät niistä ovat Sörnäisten-
niemen asemakaavan muutos nro 11780 (tullut voimaan 16.1.2009), 
Sompasaaren asemakaavan muutos nro 12200 (tullut voimaan 
10.10.2014) ja Kalastaman keskuksen asemakaavan muutos nro 
12070 (tullut voimaan 28.6.2013).

Näillä kolmella rakenteilla olevalla kaava-alueella on kerrosalaa yhteen-
sä yli 500 000 k-m².

Ympäristön asemakaavan muutokset on laadittu voimassa olevan 
osayleiskaavan pohjalta olettaen, että osayleiskaavan periaatteita to-
teutetaan myös myöhemmin laadittavien asemakaavojen yhteydessä.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa Hanasaaren alueen.

Helen Oy:n kehitysohjelma

Hanasaaren voimalaitostoimintaa koskien kaupunginvaltuusto hyväksyi 
(2.12.2015) Helen Oy:n kehitysohjelman siten, että ohjelma toteutetaan 
erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaise-
na ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muu-
tetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, et-
tä voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Alueelle 
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jää edelleen huomattava määrä energiahuoltotoimintoja, kuten huippu-
lämpökeskus polttoainevarastoineen. Alueelle jäävien toimintojen jär-
jestelyn suunnittelu on käynnissä, eivätkä niiden tilantarpeet ja suojae-
täisyydet vielä ole selvillä.

Helen Oy:n kehitysohjelmassa esitetään, että mikäli voimalaitostoiminta 
päättyy, vapautuu alue uudelle maankäytölle. Hanasaari ja Hanasaa-
renkärki sekä Pannukakunpuistikko voidaan osoittaa asuinkäyttöön. 
Kehitysohjelmassa olevassa maankäyttöluonnoksessa alueelle on ar-
vioitu sijoittuvan noin 330 000 k-m² uutta asuinrakentamista ja 40 000 
k-m² uutta toimitilarakentamista, yhteensä 370 000 k-m². Alueiden ra-
kentaminen liittäisi Kalasataman keskeisimmät osat tiiviisti kantakau-
punkiin ja tarjoaisi poikkeuksellisen hienon mahdollisuuden rakentaa 
noin 1,5 kilometriä hyvään ilmansuuntaan avautuvaa uutta ranta-aluet-
ta lähelle keskustaa.

Esitetyt suunnitelmat Hanasaaren vesialueen täyttämiseksi

Hanasaaren kasvattamiseksi ympäröiviä merialueita täyttämällä on eri 
tahoilta esitetty viime vuosien aikana useita erilaisia ehdotuksia ja idea-
suunnitelmia. Laajimmillaan on ehdotettu koko Sompasaaren ja Meri-
haan välisen vesialueen täyttämistä. 

Ehdotuksilla on tavoiteltu maankäytön tehostamista ja kaupunkiraken-
teen tiivistämistä. Näissä ehdotuksissa ei ole kuitenkaan millään tavoin 
huomioitu alueen suunnittelun ja toteutettavuuden reunaehtoja. Ehdo-
tuksissa ja ideoissa on poikettu alueen osayleiskaavasta, asemakaa-
voista ja suunnitteluperiaatteista.

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys vesialueiden mahdollisista täytöistä Hanasaa-
ren ympäristössä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on toivomusponnen pohjalta laatinut suun-
nitelman Hanasaarta ympäröivien vesialueiden mahdollisista täytöistä, 
jonka pohjalta on arvioitu alueen toteutettavuutta ja taloudellisuutta.

Suunnitelmassa huomioidaan merkittävimmät osayleiskaavan reunaeh-
dot ja kaupunkisuunnittelun merkittävimmät ratkaisut. Suunnitelmassa 
on tutkittu teoreettisesti meritäyttöjen laajentamisen mahdollisuutta ja 
niiden kustannusvaikutuksia. Suunnitelmassa uudet täyttöalueet ja nii-
den maankäyttö on sovitettu Kalasataman alueen aiemmin rakennet-
tuun ja suunniteltuun kokonaisuuteen. 

Suunnitelmassa on esitetty täytettäväksi Suvilahti kokonaisuudessaan 
aina Merihaan eteläreunan ja tulevan Kruunusiltojen raitiotieyhteyden 
tasalle saakka. Täyttöalueen laajuus suunnitelmassa on 81 700 m². 
Sompasaarenallas Hanasaaren kaakkoispuolella on pidetty pääosin 
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ennallaan. Se on keskeinen osa Kalasataman jo kaavoitettujen ja ra-
kennettujen osa-alueiden maisemaa ja koko alueen keskeinen avoin ti-
la, joka jatkuu puistona Kalasataman keskukseen saakka. Täyttöalueen 
reuna on linjattu Hanasaarenlaiturin jatkoksi niin, että se taittuu etelään 
nykyisen rantaviivan eteläkärjessä. 

Suvilahden täyttäminen vähentää merenrantaa ja merinäkymiä alueel-
la. Tämä vähentää myös arvostetuimpien merenranta-asuntojen mää-
rää ja heikentää alueen merellisyyttä.

Sörnäisten rantatie on nykyisten suunnitelmien mukaisesti linjattu kaar-
tamaan olemassa olevien rakennusten mukaisesti. Alueen pääkatulin-
jat jatkavat Sörnäisten alueen katuja, jolloin muodostuu neljä kortteliko-
konaisuutta. Kortteleiden keskelle on muodostettu erikokoisista puis-
toista ja aukioista muodostuva reitti, joka johtaa Merihaasta Kalasata-
manpuistoon. Puistokokonaisuus on keskeinen kaupunkiympäristön 
laatua lisäävä tekijä ja luo samalla viihtyisän reitin jalankululle ja pyöräi-
lylle. Puisto myös mahdollistaa ympärilleen tehokkaat asuinkorttelit. 

Merihaan asuinalueen keskeisenä suunnitteluperiaatteena on ollut 
asuntojen avautuminen merimaisemaan. Tämä on oleellinen tekijä 
myös alueen arvostuksessa. Meritäyttöjen tekeminen Merihaan eteen 
heikentää tilannetta. Uusi rakentaminen on kaupunkisuunnitteluviraston 
suunnitelmassa erotettu Merihaasta leveällä puistolla, joka avautuu 
etelään merelle. Tiiviin rakentamisen vastapainoksi puisto muodostuisi 
keskeiseksi alueen julkiseksi ulkotilaksi. Merihaan itäpuolisen vesialu-
een täyttäminen tulisi vääjäämättä olemaan ongelmallinen ratkaisu alu-
een nykyisten asukkaiden kannalta.

Suunnitelmassa on esitetty uutta rakentamista yhteensä 490 000 k-m². 
Asuntorakentamisen määräksi on arvioitu 410 000 k-m², toimitilojen 
40 000 k-m² ja julkisen rakentamisen määräksi 40 000 k-m². Yhteensä 
tämä on 120 000 k-m² enemmän kuin Helen Oy:n kehitysohjelmassa 
esitetyssä luonnossuunnitelmassa, jossa oli arvioitu mahdollisen uudis-
rakentamisen määrää alueella ilman laajoja uusia meritäyttöjä.

Suunnitelman korttelitehokkuus vaihtelee välillä ek=2,0–4,0. Suunnitel-
man aluetehokkuus olisi tällöin poikkeuksellisen korkea ea=1,57. Tällä 
rakentamisen tehokkuudella Hanasaaren alueesta muodostuisi yksi 
Suomen tehokkaimmin rakennettuja asuinalueita.

Meritäytöt

Sörnäisten satama on toiminut alueella vuodesta 1860. Alue on myös 
ollut teollisuuden ja energiahuollon käytössä pitkään. Aiemmat toimin-
nat ovat aiheuttaneet haitallisten aineiden kertymistä meren pohjan se-
dimenttiin. Haitta-aineiden takia suuri osa täyttöjen alta poistettavasta 
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aineksesta ei kelpaa meriläjitykseen, vaan se on tuotava maalle käsitel-
täväksi ja sijoitettavaksi. Maalle sijoittaminen aiheuttaa meriläjitykseen 
verrattuna moninkertaiset kustannukset. Koska maalle tuotavat ruop-
pausmassat ovat hyvin vesipitoisia, ne on välivarastoitava ruoppausa-
lueen lähelle toteutettavissa välivarastoaltaissa. Koska Kalasataman 
eteläosin rakentaminen etenee lähivuosina vilkkaasti, vähenee myös 
mahdollisuus sijoittaa alueelle uutta verraten pitkäaikaista suurta sedi-
menttiallasta. Alueen tilanne on ollut tiedossa pitkään, eikä Sörnäisten-
rannan-Hermanninrannan osayleiskaavassa ole esitetty laajoja meri-
täyttöjä.

Uusien täyttöjen toteuttaminen nykyisten rantojen läheisyydessä on 
geoteknisesti haastavaa, sillä täyttöjen alta on ruopattava savet ja peh-
meät maakerrokset pois. Nykyisen rannan alueellinen vakavuus hei-
kentyy kun rannan läheisyydessä ruopataan. Työ saattaa vaatia mitta-
via rannan vakavuuden varmistavia rakenteita maa-alueella rantara-
kenteiden taustalla.

Hanasaaren eteläpuolella vesisyvyys on noin 10 metriä ja merenpoh-
jassa on savea ja pehmeitä maakerroksia noin 10 metriä, joten täyttö-
penger tulisi olemaan 20 … 25 metriä paksu. Näin paksun täytön luis-
kat ulottuvat noin 30 … 40 metrin etäisyydelle rannasta ja ruoppaus 
vielä laajemmalle, noin 60 … 80 metrin etäisyydelle rannasta.

Suvilahdella on Helen Oy:n jatkossakin tarvitsema jäähdytysvesiyhteys. 
Halkaisijaltaan kaksimetrisille putkille ei ole alueelta tiedossa uutta sijoi-
tuspaikkaa. Lahden täyttäminen edellyttäisi putkien jatkamista noin 400 
metrillä. Jäähdytysvesiputkille varattavan alueen päälle ei voi rakentaa 
rakennuksia.  

Kustannukset

Taloudellista toteutettavuutta on tutkittu alustavasti vain täytettäväksi 
ehdotetun alueen osalta ja tarkempi arviointi edellyttää lisäsuunnittelua 
ja selvityksiä. Täyttöaluetta ympäröivän maankäytön kustannuksia ei 
ole arvioitu tässä yhteydessä, sillä niiden voidaan olettaa muodostuvan 
täyttöjen toteuttamisesta riippumatta. Kustannukset on suhteutettu 
suunnitelmien välisen kerrosalojen erotuksen mukaan, eli Suvilahden 
täyttöjen kautta voitaisiin saavuttaa noin 120 000 k-m² lisäys. 

Esitetyn maankäytön mukaisten täyttöjen ja ruoppausten kustannuksik-
si on alustavasti arvioitu noin 75 miljoonaa euroa. Tästä huomattava 
osuus muodostuu merenpohjan pilaantuneiden sedimenttikerrosten kä-
sittelyn kustannuksista. Lisäksi alueen käyttöönoton edellyttämiä etukä-
teisinvestointeja ovat Hanasaaren energiahuoltoalueen merivesiputkien 
jatkaminen sekä uudet rantarakenteet. Yhteensä täyttöalueen ennakko-
rakentamisen kustannuksiksi voidaan arvioida noin 90 miljoonaa euroa, 
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eli lähes 750 €/k-m². Koska olemassa olevista rantarakenteista Meri-
haan ja Suvilahden kärjen osalta ei ole riittävää tietoa, ei näistä aiheu-
tuvia kustannuksia ole vielä mahdollista arvioida. Kuitenkin jatkossa tu-
lee varautua huomattaviin lisäkustannuksiin johtuen sekä rantaraken-
teiden, että alueellisen stabiliteetin varmistamisesta olevien täyttöjen al-
la olevien savikerrosten sekä rakenteiden huonon kunnon vuoksi. Kor-
keatasoisten puistojen ja katujen rakentaminen täyttöalueelle pohjan-
vahvistustöineen aiheuttaa suuruusluokaltaan noin 20 miljoonan euron 
kustannukset, jolloin kustannukset mahdollistettavaa kerrosalaa koh-
den olisivat ilman vakavuuden varmistavia rakenteita noin 900 €/k-m².

Esitetty täyttö lyhentää Kruunusiltojen Nihdin ja Merihaan välistä siltaa 
noin puoleen, mutta lisääntyvät rantarakenteiden, sekä ruoppaus- ja 
täyttötöiden kustannukset aiheuttavat kokonaiskustannusten nousemi-
sen. Lisääntynyt kerrosalapotentiaali sen sijaan avaa mahdollisuuden 
suuremmille tonttituloille, mutta haastavien alueellisten olosuhteidensa 
vuoksi ei esitettyä suunnitelmaa voida pitää taloudellisesti kannattava-
na. Täten myös mahdollisuudet rahoittaa täyttöjen avulla saatavan ker-
rosalan tuotoilla muita hankkeita ovat huonot.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 233

HEL 2015-013581 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Tuomas Rantasen Hanasaaren täyttömahdollisuuksien selvittämistä 
koskevasta toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Hanasaaren voimalaitoksesta luopuminen ja alueen maankäyttöön liit-
tyvät muutokset ovat osa Helen Oy:n energiantuotannon kehitysohjel-
maa. Kokouksessaan 2.12.2015 kaupunginvaltuusto käsitteli Helen 
Oy:n kehitysohjelman eri vaihtoehtoja ja päätti toteutustavasta, jossa 
lämmöntuotanto perustuu hajautettuun ratkaisuun. Hanasaaren hiilivoi-
mala suljetaan päätöksen mukaisesti 31.12.2024 mennessä ja sen 
lämmöntuotanto korvataan biolämpökeskuksilla ja mahdollisesti muulla 
uusiutuvalla tuotannolla.
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Päätetty ratkaisu vapauttaa valtaosan nykyisestä Hanasaaren voimalai-
tosalueesta asuinalueeksi. Asuntoja rakennettaisiin alueelle tämän het-
ken suunnitelmien mukaan noin 6 000 - 8 000 asukkaalle.

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on alustavasti arvioinut Hanasaa-
ren täytöistä aiheutuvia kustannuksia. Arviossa täytettävän alueen laa-
juus olisi noin 15 hehtaaria käsittäen kaikki Hanasaaren rannat kuiten-
kin ulottumatta Merihaan ja Sompasaarenlaiturin rantaan. Täyttöjen 
alustava karkea kustannusarvio on 57,5 milj. euroa (alv. 0 %) sisältäen 
ruoppauksen ja täytön. Täyttöihin tarvittaisiin noin 2,5 milj. m³ louhetta. 
Mahdollisia pilaantuneiden maiden käsittelykustannuksia ei ole kustan-
nusarviossa huomioitu.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut arvion pienemmästä täyttöalu-
eesta, jossa Suvilahden puoli täytettäisiin kokonaan. Täyttöalueen laa-
juus olisi noin 8 hehtaaria, mikä mahdollistaisi noin 100 000 k-m² asu-
mista. Suvilahden täytön kustannuksia tulisi selvittää tarkemmin ja tut-
kia mahdollisuus Suvilahden osittaiseen täyttöön (pohjoispää) siten, et-
tei täyttö viivästytä Kruunusillat-osuuden rakentamista. Louheen sijasta 
täyttö merihiekalla voisi olla edullisempaa. Täyttötavasta riippumatta on 
selvitettävä alueen stabiliteetti. Suvilahden täytön suunnitteluun tulisi si-
sällyttää myös Merihaan tulvasuojelu.

Kiinteistölautakunta pitää aloitetta perusteltuna. Kiinteistölautakunta pi-
tää tärkeänä, että Hanasaaren voimalaitoksen lakkauttamisen muka-
naan tuoma maankäytön kehittämispotentiaali hyödynnetään täysimää-
räisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan täyttöjen laajuuden osalta 
tulisi tutkia useita vaihtoehtoja parhaimman kustannus/hyöty -suhteen 
omaavan ratkaisun löytämiseksi. Alue on asuntorakentamisen kannalta 
erinomainen ja houkutteleva, jolloin täyttöjen avulla saatavista uusista 
tonteista voitaisiin saada merkittäviäkin tuloja. Sörnäisten rantatien var-
relle voitaisiin mahdollisesti sijoittaa myös merkittävä määrä uutta toimi-
tilarakentamista, joka tukisi kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita ja 
voisi osaltaan toimia melumuurina Sörnäisten rantatien ja asuinalueen 
välillä.    

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi
Jaana Yli-Paunu, kiinteistöasiamies, puhelin: 310 31805

jaana.yli-paunu(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 17.05.2016 § 216
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HEL 2015-013581 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Hanasaaren ja koko Kalasataman alueen suunnittelua ja erilaisia jär-
jestelyjä on tehty jo useiden vuosien ajan. Rakennusviraston lähtökoh-
tana on ollut voimassa olevat osayleiskaava ja asemakaavat. 

Rakennusviraston tehtävä on toteuttaa maankäytön suunnittelun myötä 
tulevia yleisten alueiden tarpeita. Maankäytön suunnittelu ja sen muu-
tostarpeiden huomioiminen, mitä toivomusponnessa esitetään, on en-
nen kaikkea kaupunkisuunnitteluviraston hallinnonalaa. 

Jotta asiaan voitaisiin ottaa tarkemmin kantaa, tulee alueen haasteelli-
sia perustamis- ja pohjaolosuhteita selvittää lisää. Täyttöjen kokonais-
taloudellisessa selvityksessä tulisi myös huomioida mahdollisten muu-
tosten kustannusvaikutus jo meneillään oleviin hankkeisiin kaupunkita-
solla. Rakennusviraston vastuulla olevien hankkeiden kannalta Hana-
saaren maankäytön muutos muuttaisi eri hankkeiden aikatauluja sekä 
oletettavasti lisäisi oleellisesti kustannuksia.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 99

HEL 2015-013581 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle koskien Tuomas Rantasen toivomuspontta, 
että Hanasaaren voimalaitoksesta luopumisen myötä selvitetään kan-
nattaako Hanasaarta maantäytöillä jatkamalla ja leventämällä lisätä 
tonttimaan alaa, tehdä ympäristöä viihtyisämmäksi ja korvata Sompa-
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saaresta kantakaupunkiin johtava silta kahdella lyhyemmällä ja edulli-
semmalla sillalla.

Hanasaaren voimalaitoksesta luopuminen ja alueen maankäyttöön liit-
tyvät muutokset ovat osa HELEN Oy:n (myöh. Helen) pitkään valmiste-
lemaa energiantuotannon kehitysohjelmaa, missä on selvitetty eri vaih-
toehtoja energiantuotannon muodoille sekä tuotantopaikoille tavoitel-
lessaan hiilineutraalia tuotantoa. Toteutusvaihtoehtojen valmisteluvai-
heessa Helen kartoitti lukuisia tuotantotapavaihtoehtoja CO2-päästöjen 
vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt energiapoliittisissa linjauk-
sissaan, että kaupunki vähentää energiantuotantonsa kasvihuonepääs-
töjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta ja 
nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin sähkön ja 
lämmön tuotannossa.

Kokouksessaan 2.12.2015 kaupunginvaltuusto käsitteli Helenin kehity-
sohjelman eri vaihtoehdot. Käsiteltävät vaihtoehdot olivat seuraavat: 
Hanasaaren voimalaitoksen korvaavan monipolttoainevoimalaitoksen 
rakentaminen Vuosaaren, puupelletin ja kivihiilen seospolton toteutta-
minen nykyisissä voimalaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa se-
kä kolmantena vaihtoehtona erilliseen lämmöntuotantoon perustuva 
hajautettu ratkaisu, jossa Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpö-
keskuksilla ja mahdollisesti muulla uusiutuvalla tuotannolla. Kaupungin-
valtuusto päätti kolmannen vaihtoehdon mukaisesta toteutustavasta, 
jossa lämmöntuotanto perustuu hajautettuun ratkaisuun ja Hanasaaren 
voimala suljetaan 31.12.2024 mennessä.

Päätetty ratkaisu vapauttaa valtaosan nykyisestä Hanasaaren voimalai-
tosalueesta asuinalueeksi noin 6000 – 8000 asukkaalle ja mahdollistaa 
kantakaupungin ja Laajasalon yhdistävien Kruunusiltojen rakentami-
sen. 

Lausuntopyynnössä on esitetty selvitettäväksi maa-aluetta laajentamal-
la mm. Kruunusillat hankkeen osalta seikan liittyen Hanasaaren alueen 
maapohjan laajentamiseen ja sen myötä rakennettavaan siltayhteyteen 
Hanasaaren niemen kautta Merihaasta Hanasaareen ja Hanasaaresta 
Nihtiin. HKL:n asiantuntemuksen mukaan siltaratkaisun kustannukset 
ovat käytännössä yhtä suuret kannen pinta-alaan nähden verrattuna 
onko silta toteutettu yhden vai kahden lyhemmän sillan ratkaisulla, mi-
käli siltojen yhteiseksi pituudeksi muodostuvat samanmittaiset siltako-
konaisuudet. Kahden sillan ratkaisussa on otettava huomioon hinnan 
muodostuminen siltojen alun ja lopun kaksinkertaistuvalle perustami-
selle sekä myös esitetylle laajennettavalle Hanasaaren alueelle raken-
nettavalle radalle. 
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Mikäli kahden sillan ratkaisuun päädytään on todennäköistä, että Hana-
saaren alueelle perustetaan myös pysäkki, joka parantaisi joukkoliiken-
teen saatavuutta ja saavutettavuutta alueelle. Tämän oletetun ratkaisun 
koetaan hidastavan pikaraitiotien matkustusnopeutta, joka taas heiken-
täisi suunniteltua palvelua ja asettaisi Hakaniemen alueen pysäkkien 
sijoitukset mahdollisesti vielä uudelleen pohdittavaksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
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§ 1022
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi koskien energiatehokkuut-
ta palvelevien älykkäiden sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkojen edis-
tämistä

HEL 2015-013547 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 4, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016
3 Helen Oyn lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, 
kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto edellyttää, että selvitetään miten kaupunki ja Helen voivat 
edistää energiatehokkuutta palvelevia älykkäitä sähkö-, lämpö- ja lii-
kenneverkkoja. (Yrjö Hakanen)”.
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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.

Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ovat vahvasti muuttamassa energian 
käyttöä ja tuotantoa. EU:n päästövähennys-, energiatehokkuus- ja uu-
siutuvan energian käytön lisäämisen tavoitteiden saavuttamisen kes-
keisenä keinona pidetään uusien energiankäyttöön ja paikalliseen tuo-
tantoon liittyvien ratkaisujen hyödyntämistä osana laajaa energiajärjes-
telmää. Tällä tarkoitetaan sellaista infrastruktuuria, jossa uusiutuvia ha-
jautettuja energialähteitä ja kysynnänjoustoa (eli energiankulutuksen 
ohjausta tai automaattista ohjautumista markkinahinnan mukaan) on lii-
tetty osaksi sähköverkkoa ja sähkömarkkinoita. Tätä kutsutaan myös 
älyverkoksi.

Helen Oy:n (Helen) nykyinen energiajärjestelmä perustuu maailmalla-
kin palkittuun tehokkaaseen kolmoistuotantoon, jossa sähkö-, lämpö- ja 
jäähdytysenergia tuotetaan energiatehokkaissa yhteistuotantolaitoksis-
sa. Energian jakelu ja varastointi perustuu optimoituun toimintamalliin, 
jossa esimerkiksi kaukojäähdytyksen avulla kerätään ylimääräinen au-
rinkolämpö kiinteistöstä ja hyödynnetään se uusiutuvan kaukolämmön 
tuotannossa.

Helsingin kaupunki, Helen Oy (Helen) sekä Helsingin alueen sähkönja-
keluverkosta vastaava yritys Helen Sähköverkko Oy ovat yhdessä mu-
kana kehittämässä älyverkkoja useassa tutkimus- ja kehityshankkees-
sa. Käynnissä olevien kokeiluhankkeiden tulosten perusteella voidaan 
valmistella kaupungin tavoitteita ja käytäntöjä älykkäiden verkkojen 
hyödyntämisessä.

Kalasataman alue on valittu Helsingin kaupungin älykkäiden energiajär-
jestelmien mallialueeksi. Järjestelmä sisältää mm. paikallista aurinko- 
ja tuulivoimaa, sähköautoilua tukevan infrastruktuurin, energiavarastoja 
sekä energiatehokkaan kiinteistöautomaation. Helen on toteuttanut 
kiinteistöjen ohjaukseen soveltuvan etäohjauspalvelun kahteen taloyh-
tiöön Kalasatamassa. Älykäs taloautomaatiojärjestelmä yhdistää raken-
nusten kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi, älykkäästi toimivaksi, 
kaksisuuntaiseksi verkoksi. Älykäs huoneistoautomaatiojärjestelmä toi-
mii osana Kalasatamaan tulevaa älykästä sähköverkkoa. Kulutuspistei-
den ohjausmahdollisuutta voidaan käyttää esim. kysynnänjouston mah-
dollistajana ja sitä edellytetään Helsingin kaupungin esittämissä Kala-
sataman tontinluovutusehdoissa.
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Sähkön kysyntäjoustossa Helen tekee palvelua jo yritysasiakkaille ja on 
tehnyt pilotointia myös kotitalouskuluttajille. Sähkön varastointiin liittyen 
Helen on toteuttanut Pohjoismaiden suurimman akkuvaraston Suvilah-
teen. Aurinkolämpöä Helen on pilotoinut Sakarinmäen koulun yhtey-
dessä Östersundomissa. 

Helen on selvittänyt eri liiketoimintamalleja lämmön kysyntäjoustoon liit-
tyen. Lämmön kysyntäjoustoon ja kiinteistöihin tarjottaviin energiate-
hokkuuspalveluihin liittyen on Helen yhdessä Helsingin kaupungin ja 
muiden yhteistyökumppanien kanssa hakenut Horizon2020 rahaa EU-
hankkeesta. 

Helen tekee aktiivista palvelukehitystä tulevaisuuden kahdensuuntai-
sen energiamarkkinan mahdollistamiseksi. Kahdensuuntaisessa ener-
giamarkkinassa avainasemassa ovat kiinteistöjen energiakuormat, nii-
den ohjaus ja mahdollisen kiinteistökohtaisen oman tuotannon tai ener-
giavarastoinnin optimointi suhteessa kulutukseen.

Helsingin kaupungin sähköisen liikenteen työryhmän tehtävänä on 
edistää sähköistä liikennettä ja seurata sähköistyvän liikenteen kehitys-
tä sekä kaupungin ulkopuolisen sidosryhmäyhteistyön koordinoimista 
sekä sähköauton latauspisteiden toteuttamiseen ja sähköautojen hank-
kimiseen liittyviä toimenpiteitä. Helen on osallisena työryhmässä. Helen 
on toteuttanut Helsingin nykyiset julkiset (noin 40 kappaletta) latauspis-
teet ja osallistuu sähköbussien latausinfran toteutukseen. Energiate-
hokkuus ja älykkyys sähköisen liikenteen osalta mahdollistuvat yhteis-
työkumppani Liikennevirran älykkään operoinnin kautta. Lataustapahtu-
mia on mahdollista optimoida latauskuorman, sähkön hinnan tai esi-
merkiksi aurinkosähkön tuotannon perusteella. Helenillä on mahdolli-
suudet integroida lataustapahtumat kiinteäksi osaksi tulevaisuuden äly-
kästä energiajärjestelmää.

Helenillä on monipuolista, aktiivista ja asiakaslähtöistä palvelukehitystä 
uusien energiatehokkuutta lisäävien palveluiden tarjoamiseksi kuluttajil-
le ja integroimiseksi osaksi kahdensuuntaista tehokasta energiamarkki-
naa. Helen toteuttaa ratkaisuja yhdessä kumppanuuksien kanssa yhtiö 
on kiinnostunut osallistumaan yhteisiin palvelukehityshankkeisiin niin 
kaupungin kuin sen asukkaiden kanssa.

Esittelijä toteaa, että kaupunki ja Helen Oy ovat jo usean vuoden ajan 
edistäneet yhteistyössä energiatehokkuutta palvelevia sähkö-, lämpö- 
ja liikenneverkkoja ja yhteistyö jatkuu edelleen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 4, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto 29.8.2016
3 Helen Oyn lausunto 31.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 249

HEL 2015-013547 T 00 00 03

HEL 2015-007449

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Älykkäiden sähkö-, lämpö- ja liikenneverkkojen mahdollistama tiedon ja 
energian liikkuminen kahteen suuntaan sekä hajautetun pienimuotoi-
sen energiatuotannon sekä varastoinnin mahdollistava älykäs energia-
verkosto parantaa energiasiirron tehokkuuden ja varmuuden kehittä-
mistä.

Helen Oy:n olisi syytä jatkaa energiatehokkuutta palvelevien älykkäiden 
verkostojen toteuttamista uusille rakentamisalueille ja saneerattaville 
alueille sekä kehittää toimintaa mm. Kalasataman alueelle toteutetun 
älykkäästä energiaverkosta ja Suvilahden aurinkovoimalan toiminnasta 
saatujen kokemusten perusteella.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 263 (294)
Kaupunginhallitus

Kj/9
14.11.2016

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

peik.salonen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 233

HEL 2015-013547 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan (Kvsto 26.9.2012) mukaan ta-
voitteena on parantaa koko kaupungin alueen asukaskohtaista energia-
tehokkuutta 20 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä. Ta-
voitteen saavuttaminen on haastavaa, mikäli uusia toimenpiteitä ei 
käynnistetä. Älykkäät energiajärjestelmät auttavat tavoitteen saavutta-
misessa. Hajautetun energiatuotannon – selvityksessä, liittyen Hana-
saaren sulkemispäätökseen, yhdeksi painopisteeksi nousevat älykkäät 
energiaratkaisut, jotka tukevat hajautetun energian tuotantoa.

Valtuuston päätös Hanasaaren sulkemisesta edellyttääkin voimakasta 
panostusta yksityisen kuluttajan energiatehokkuuden parantamiseen ja 
hajautetun kiinteistökohtaisen uusiutuvan energian lisäämiseen. Siitä 
seuraa, että verkoista ostetun energian tarve vaihtelee entistä enem-
män tunnin, vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Tämä aiheuttaa 
haasteita keskitetylle energiantuotannolle. Erilaiset kysynnänjoustorat-
kaisut niin kulutuksen kun energiantuotannon puolella tasaavat tuotan-
non tarvetta ja siten vähentävät energiankulutusta. Huippukulutuspiik-
kien tasaaminen vähentää kaikkein eniten kasvihuonekaasupäästöjä. 

Älykkäitä teknologioita ovat esimerkiksi älykkäät sähköpistokkeet, ter-
mostaatit, sähkömittarit, valaistus (päivänvalo-, läsnäolo- ja liikeoh-
jaus), lämmön ja sähkön kysynnän joustoratkaisut, älykkäät sähköva-
rastot, lämpövarastot ja ajoneuvojen akut. Esimerkiksi tarpeenmukai-
sella valaistuksen säätelyllä voidaan saada jopa kymmenien prosent-
tien säästö. V2G eli Vehicle to Grid on yksi kiinnostava sähkön varas-
toimiseen liittyvä malli, jota tutkitaan maailmalla ja myös Helen ja kau-
punki ovat mukana tähän liittyvissä suomalaisissa hankkeissa. Mallissa 
sähköautojen akut voisivat toimia myös sähkövarastoina. 

Ympäristötalossa kehitetään lisäksi muun muassa kiinteistön tuotanto-
käyttöön ja sähkön kysynnän joustoon soveltuvia sähkövaraston oh-
jausjärjestelmiä. Ympäristökeskus ja Helen Oy ovat osallistuneet yh-
dessä Siemensin kanssa näihin tutkimuksiin tarjoamalla resursseja se-
kä Ympäristötalon tutkimuskohteeksi. Ympäristötalosta onkin tulossa 
näiden asioiden yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista, koska se sisältää 
jo nyt monet ”tulevaisuuden” kiinteistön laitteet.
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Fiksu Kalastama – hankkeessa testataan tulevaisuuden älykkäitä ener-
giaratkaisuja yhdessä kaupungin, Helen Oy:n ja alan toimijoiden kans-
sa. Uusinta energia-, informaatio- ja viestintäteknologiaa yhdistämällä 
syntyy kestävän kehityksen mukainen, vähäpäästöinen energiajärjes-
telmä palveluineen. Tätä voidaan myös soveltaa muualla. Kalasata-
maan suunniteltuun älykkääseen sähköverkkoon sisältyvät muun 
muassa paikallinen uusiutuva sähköntuotanto, kuten ja aurinkovoima, 
sähköautoilua tukeva infrastruktuuri, sähkön varastointi sekä kotien ja 
liikerakennusten energiatehokas kiinteistöautomaatio.

Kalasataman alueelle ja Ympäristötaloon on haettu EU:n Lighthouse – 
rahoitusohjelmasta yhdessä kaupungin ja Helenin kanssa rahoitusta, 
joka keskittyy älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen. Rahoituspäätös 
saadaan syksyllä 2016. 

Uudisrakentamisen osuus on prosentin luokkaa vuodessa, verrattuna 
koko kaupunkialueen rakennuskantaan. Älykkäiden energiaratkaisujen 
kehittäminen jo rakennettuun ympäristöön on huomattavasti hankalam-
paa kuin uusille alueille, joten vanhojen alueiden älykkäiden ratkaisujen 
pilottihankkeiden käynnistäminen on avainasemassa. Toistaiseksi kehi-
tystyötä tehdään yksittäisissä kohteissa kuten Iso Roobertinkadun Il-
mastokatuhankkeessa ja Helenin pilottikohteissa. Koska uuden tekno-
logian investoinnit tehdään vanhoihin kiinteistöihin, edellyttää se hyvin 
voimakasta panostusta asukkaiden, isännöitsijöiden ja hallitusten jä-
senten neuvontaan, viestintään ja osallistamiseen. 

Kaupungin teettämissä energiaselvityksissä on esitetty ”energiarenes-
sanssi” – mallin käyttöönottoa. Energiarenessanssin tavoitteena olisi 
luoda energiatehokkuuden parantamiseen ja energiasaneeraukseen 
tähtäävä kokonaisvaltainen alueellinen toimintamalli. Sitä toteuttamalla 
voitaisiin suunnata valikoiduille alueille energiatehokkuuden paranta-
mista edistäviä toimenpiteitä, rahoitusratkaisuja ja resursseja. Alueita 
valittaessa huomioitaisiin rakennusten peruskorjausvaihe ja omistus-
pohja. Energiasäästöratkaisuun voi kuulua esimerkiksi kaukolämmön 
älykästä ohjausta, rakennusten energiatehokkuuden parantamista, 
energian paikallista tuotantoa ja energiatehokasta liikkumista tukevia 
ratkaisuja kuten sähköautojen latauspisteitä. Toimintamallia on ollut tar-
koitus testata muun muassa Kontulassa, missä se tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan kytkeä osaksi täydennysrakentamisen ja julkisen ympäris-
tön muuta kehittämistä. Toistaiseksi energiarenessanssi -toimintamallin 
kokeiluun ei ole saatu rahoitusta. Tähän liittyvää asukasneuvontaa ja 
koulutusta on kuitenkin kehitetty ympäristökeskuksen koordinoimassa 
Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta – hankkeessa. PKS-
kaupungit ovat esittäneet, että kuluttajien energianeuvontaa tarjoaa jat-
kossa Ilmastoinfo, jonka toiminnan kunnat rahoittavat. Neuvottelut ovat 
meneillään.
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Ympäristölautakunta esittää, että kaupunki osallistuu aktiivisesti alan 
hankkeisiin hakemalla rahoitusta ja suuntaamalla siihen myös omia re-
sursseja. Kaupungin tulisi myös panostaa enemmän yhteistyöhön He-
len Oy:n ja alan yritysten kanssa tarjoamalla älykkäiden energia- ja lii-
kennejärjestelmien kokeiluun ja tutkimukseen kaupungin kiinteistöjä ja 
infrastruktuuriaalustoiksi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

jari.viinanen(a)hel.fi
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§ 1023
Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi koskien aurinkopanee-
lien asentamista Helsingin rakennusten katoille yhteistyössä Hele-
nin kanssa

HEL 2015-013606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirkku Ingervo) se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 9, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Helen Oy:n lausunto.pdf
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto.pdf
4 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto.pdf
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.pdf
6 Kiinteistölautakunnan lausunto.pdf
7 Rakennuslautakunnan lausunto.pdf
8 Ympäristölautakunnan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehittämisohjelmasta, valtuusto 
samalla hyväksyi seuraava ponnen:
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”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii kaikin 
keinoin kiirehtimään aurinkopaneelien asentamista Helsingin rakennus-
ten katoille Helenin kanssa yhteistyössä.”

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 tiedoksi 
myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallituksen 23.11.2015 (1118 §) päätöksen mukaisesti kiin-
teistöviraston tilakeskukseen on osoitettu resursseja aurinkosähkön 
kustannustehokkaiden toteuttamismahdollisuuksien kartoittamiseen 
kaupungin kiinteistökannassa. 

Aurinkosähkön rakentamisen kannattavuutta linjaa kulloinkin voimassa 
oleva sähkön markkinahintataso. Aurinkosähköjärjestelmien kilpailuky-
ky on kehittynyt ja sen uskotaan kehittyvän tulevaisuudessakin, mutta 
tällä hetkellä järjestelmien takaisinmaksuajat ovat vielä yli 20 vuotta. 
Kannattavimpia kohteita aurinkosähkön soveltamiseen ovat sellaiset 
kohteet, joissa tuotettu aurinkoenergia kuluu kohteen omaan käyttöön, 
kohteen energiankäyttö ajoittuu kesäaikaan ja on ympärivuorokautista. 
Mikäli kohteen kattopinta-ala on lisäksi kookas, saadaan aurinkovoima-
lan yksikkökustannukset laskemaan.

Kaupunki voi hankkia kiinteistöihinsä aurinkosähköjärjestelmiä kilpailut-
tamalla ne hankintalain mukaan, jolloin Helen Oy voi osallistua tarjoa-
malla palveluitaan. 

Lausunnossaan Helen Oy toteaa, että yhtiöllä on olemassa valmius to-
teuttaa aurinkosähköjärjestelmiä eri toimintamalleilla yhteistyössä kau-
pungin ja muiden toimijoiden kanssa. Helen Oy:n omistama Suomen 
suurin aurinkovoimala Kivikossa sijaitsee kaupungin omistaman kiin-
teistön katolla ja ratkaisu perustuu molemminpuoliseen yhteistyömalliin.

Viitaten kiinteistölautakunnan lausuntoon, tilakeskuksen uudisraken-
nushankkeiden yhteydessä pyritään aina selvittämään hankekohtaises-
ti mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen. Lautakunnan näke-
myksen mukaisesti aurinkosähkövoimaloiden toteuttaminen on helpoin-
ta uudisrakennushankkeiden yhteydessä, jolloin aurinkoenergian käyttö 
voidaan ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Olemassa oleviin raken-
nuksiin aurinkosähkövoimalan rakentamisen ehdottomana edellytykse-
nä on, että rakennuksen katto kestää voimalasta aiheutuvan lisäkuor-
man. Lisäksi voimalan sähkönsyöttö tulee olla liitettävissä olemassa 
olevan rakennuksen sähkösyöttöjärjestelmään tai olemassa olevaa jär-
jestelmää tulee voida laajentaa voimalan rakentamisen yhteydessä. Ti-
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lakeskuksella on valmistelussa tällä hetkellä noin kymmenen aurinkoe-
nergiahanketta.

Viitaten asuntotuotantotoimikunnan lausuntoon, tavallisissa kerrosta-
loissa aurinkosähköenergiaan investoiminen ei ole taloudellisesti kan-
nattavaa, koska aurinkosähköä voidaan järkevästi hyödyntää vain kiin-
teistösähkön kulutuksessa, ei asukkaiden sähkönkulutuksessa. Asunto-
tuotantotoimisto selvittää kaikissa rakennuttamissaan uudis- ja perus-
korjaushankkeissa mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen 
kiinteistössä. Vaikka paneeleita ei hankkeiden rakentamisen yhteydes-
sä toteutettaisikaan, kaikissa kohteissa varaudutaan mahdollisiin tule-
viin aurinkosähköpaneeleihin niin kiinnityksen kuin sähköjärjestelmään 
tehtävien varausten osalta. Asuntotuotantotoimisto on koemielessä to-
teuttanut aiemmin kaksi aurinkosähkökohdetta Kalasatamassa ja tällä 
hetkellä suunnitteilla on aurinkopaneeleiden toteuttaminen muutamiin 
uudis- ja peruskorjaushankkeisiin.

Rakennuslautakunnan lausunnon mukaan nykyinen Helsingin raken-
nusjärjestys vapauttaa toimenpideluvan hakemisesta aurinkokeräimen 
sijoittamisen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle. Aurinkoke-
räimet ja aurinkopaneelit ovat kutakuinkin samassa asemassa lupamie-
lessä.  Kuitenkin suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon ra-
kennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset arvioitaessa mahdollisuutta 
aurinkopaneeleiden asentamiseen.

EAKR:n rahoittamassa Ilmastokatu-hankkeessa on edistetty yksityisten 
taloyhtiöiden aurinkosähkön hankintaa ja julkaistu opas aurinkosähkön 
hankintaan taloyhtiön näkökulmasta. Ilmastoinfo on järjestänyt Aurinko-
sähköä kotiin -kampanjan, jossa on jaettu tietoa aurinkojärjestelmien 
ratkaisuista, kannattavuudesta ja toimijoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön maksaman energiatuen osuus hyväksyttä-
vistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdois-
ta annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään 
30 % aurinkosähköhankkeisiin. Energiatukea ei voi hakea asuinraken-
nusten aurinkosähköhankkeisiin.

Kaupunki pyrkii edistämään kustannustehokkaiden aurinkosähköjärjes-
telmien toteuttamista Helsingin kaupungin rakennuksiin yhdessä Helen 
Oy:n ja muiden laite- ja palvelutuottajien kanssa, hankintalain vaati-
mukset huomioiden, sekä tarjoaa asukkaille ja taloyhtiöille suunnattua 
neuvontaa kustannustehokkaista energiansäästöön liittyvistä investoin-
neista.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 9, Kvsto 2.12.2015 asia 7
2 Helen Oy:n lausunto.pdf
3 Asuntotuotantotoimikunnan lausunto.pdf
4 Energiansäästöneuvottelukunnan lausunto.pdf
5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto.pdf
6 Kiinteistölautakunnan lausunto.pdf
7 Rakennuslautakunnan lausunto.pdf
8 Ympäristölautakunnan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 1024
Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialu-
een toteuttamiseen

HEL 2016-010646 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 ta-
lousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväk-
si 

 1 477 000 euroa Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköin-
tialueiden toteuttamiseen sekä rakennettujen liityntäpysä-
köintialueiden pikaparannuksiin.  

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 3.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto on käynnistänyt Pohjois-Haagan aseman liityntäpysä-
köintiä koskevan liikennejärjestelyhankkeen, jonka suunnittelu on käyn-
nissä rakentamisen ajoittuessa vuodelle 2017. Hankkeen alustava ko-
konaiskustannusarvio on noin 1,5 milj. euroa ja se tarkentuu suunnitel-
man valmistuttua. Lisäksi määrärahalla voidaan tehdä myös rakennet-
tujen liityntäpysäköintialueiden pikaparannuksia. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2016 
talousarvion alakohdasta 8 03 20 Liityntäpysäköinti, Khn käytettäväksi 
talousarvioon varatut 1 477 000 euroa rakennusviraston käyttöön.
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Esittelijä toteaa, että liityntäpysäköinnin toteuttamiseen tarvittava 
1 477 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 
2016 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käy-
tettäväksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusviraston esitys, 3.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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§ 1025
Vähäpäästöisten henkilöautojen kriteerien tarkistaminen

HEL 2013-013689 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksessä 
9.5.2011 § 476 määriteltyjen vähäpäästöisille ajoneuvoille asetettuja 
kriteereitä siten, että kaupunginvaltuuston 16.2.2011 § 31 hyväksymä 
50 %:n alennus voimassaolevista pysäköintimaksuista sekä asukas- ja 
yrityspysäköintitunnuksen lunastamismaksusta voidaan 1.1.2017 al-
kaen antoi ajoneuvolain (1090/2002) mukaisille jäljempänä luetelluille 
ajoneuvoille ja että, kaupungin autojen hankinnassa on otettava huo-
mioon soveltuvin osin tarkistetut kriteerit:

  

1. Vähäpäästöisten bensiiniautojen (ml. hybridit) CO2 -päästöt ovat 
enintään 100 g/km (energialuokka A).

2. Vähäpäästöisten dieselhenkilöautojen CO2 - päästöt ovat enin-
tään 50 g/km. Tämän päästövaatimuksen täyttävät autot ovat la-
dattavia hybridejä.

3. Vähäpäästöisten bifuel- eli kaasuautojen CO2 -päästöt ovat 
enintään 150 g/km (energialuokka D).

4. Vähäpäästöisten flexifuel- eli etanoliautojen CO2 -päästöt ovat 
enintään 150 g/km (energialuokka D).

5. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen Euro -päästöluokka on 
vähintään Euro 5.

6. Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset L-luokan ajoneuvot 
(moottoripyörät, mopot, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyö-
rät eli mopoautot) ovat vähäpäästöisiä.

7. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien bensiini (ml. hybridit) 
monikäyttö- ja farmariautojen CO2 -päästöt ovat enintään 130 
g/km (energialuokka C).

8. Kaupungin ajoneuvokaluston kilpailutuksissa uusiutuvia polttoai-
neita käyttävien ajoneuvojen (esimerkiksi bifuel- ja flexifuel ajo-
neuvot, ml. pakettiautot) CO2 -päästöt lasketaan käyttäen kertoi-
mena polttoaineiden sopimustoimittajien varmennettuja, RES-di-
rektiivin (2009/28/EY) mukaisia laskelmia polttoaineen päästövä-
henemästä. RES-direktiivin mukaisesti lasketusta päästövähe-
nemästä poistetaan 10 %-yksikköä varmuusmarginaalina. 
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmansuojeluryhmän esitys, 6.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginhallitus päätti vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämisestä ja 
ympäristövyöhykkeen perustamisesta Helsinkiin 31.5.2010 Ilmansuoje-
lutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti. Vähäpäästöisten henkilöautojen 
pysäköintietuus otettiin käyttöön huhtikuussa 2011. Täyssähkökäyttöi-
set mopoautot otettiin pysäköintietuuden piiriin Khn päätöksellä 
9.5.2011. Kriteerejä päätettiin tarkistaa kahden vuoden välein, ja en-
simmäinen tarkistus käsiteltiin Ilmansuojelutyöryhmässä 24.4.2013 ja 
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.6.2014. Ilmansuojelutyöryhmä on 
tehnyt 6.10.2016 tarkistusesityksen vuosille 2017-2018, joka on pohja-
na nyt esitettäviin tarkistuksiin.

Muutokset aikaisempiin kriteereihin

Kriteerien tarkistusesityksessä vuosille 2017-18 merkittävin muutos ny-
kyisiin kriteereihin on se, että perinteiset dieselautot poistettaisiin kri-
teerien piiristä eli ne eivät myöskään voisi saada enää pysäköintietuut-
ta. Tähän on vahvat ilmansuojelulliset perusteet. Dieselhenkilöautojen 
typenoksidi- ja suorat typpidioksidipäästöt ovat hyvin korkeita ja ovat 
hyvin merkittävässä roolissa siinä, ettei Helsingissä ole päästy typpi-
dioksidin raja-arvon alle.  

Dieselautojen vähäpäästöisyyskriteerejä tiukennettaisiin niin, että nii-
den hiilidioksidipäästöt saavat olla enintään 50 g/km. Tämän rajan täyt-
tävät vain ladattavat dieselhybridiautot, joiden päästöt ovat huomatta-
vasti tavanomaisia dieseleitä pienemmät. Ne voivat myös ajaa pelkällä 
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sähköllä, jolloin ne eivät aiheuta ollenkaan ilmanlaatua heikentäviä lähi-
päästöjä.

Uutena ryhmänä etuuden piiriin pääsivät täyssähkökäyttöiset moottori-
pyörät (ajoneuvoluokat L3e ja L4e) sekä täyssähkökäyttöiset mopot 
(ajoneuvoluokat L1e ja L2e). Muut L-luokan täyssähkökäyttöiset ajo-
neuvot (kolmi- ja nelipyörät sekä kevyet nelipyörät eli mopoautot) ovat 
jo olleet etuuden piirissä vuodesta 2011 lähtien. Sähkökäyttöisiä L-luo-
kan ajoneuvoja on vielä liikenteessä hyvin vähän, mutta niiden määrän 
ja tarjonnan ennustetaan kasvavan. Tavallisten moottoripyörien ja mo-
pojen korvautuminen sähköisillä toisi etuja paitsi ilmanlaadun myös me-
lun kannalta. 

Kaupunginhallituksen 31.5.2010 päätöksen mukaan kaupunki noudat-
taa omissa ajoneuvohankinnoissaan vähäpäästöisten henkilöautojen 
kriteerejä, ellei ole perusteltua syytä poiketa säännöstä. Poikkeuksena 
yleisiin kriteereihin on kuitenkin säädetty kuljetuskäyttöön tarkoitetuille 
monikäyttö- ja farmarihenkilöautoille hiilidioksidirajaksi enintään 130 
g/km.

Dieselhenkilöautoja kaupungilla on melko vähän. Jatkossa kaupunki 
hankkii muita kuin vähäpäästöisyyskriteerit täyttäviä dieselhenkilöauto-
ja ainoastaan, jos niiden hankinnalle on perustellut syyt. 

Perustelut

Nykytiedon mukaan tavanomaiset dieselautot eivät pysty todellisessa 
ajossa täyttämään niille asetettuja typenoksidien päästörajoja, vaan 
päästöt voivat todellisuudessa olla jopa 4-20-kertaisia sallittuihin verrat-
tuna. Suurimmillaan päästöt ovat kylmässä. Uusimpien dieselhenkilö-
autojen päästöjen jälkikäsittelytekniikka on lisäksi nostanut huomatta-
vasti niiden suoria NO2-päästöjä. Tyyppihyväksyntämääräykset rajoit-
tavat vain typenoksidien summaa (NOx), eivätkä ilmanlaadun kannalta 
ongelmallisempaa NO2-päästöä. Suoran typpidioksidipäästön osuus 
kaikista typenoksidien päästöistä vaihtelee hyvin suuresti eri dieselau-
tomerkkien ja -mallien kesken. Suurimpia osuudet ovat VTT:n mittaus-
ten mukaan edullisissa, pienissä automalleissa. 

Tyyppihyväksynnän päästömittauksessa käytetty NEDC -testisykli ku-
vaa huonosti todellisen ajon päästöjä ja polttoaineen kulutusta. 

Komissio valmistelee parhaillaan säädöspakettia, jolla velvoitetaan mit-
taamaan myös henkilöautojen päästöjä todellisessa ajossa, kuten ras-
kaan kaluston osalta jo tehdään. Säädökset tulevat todennäköisesti 
portaittain voimaan alkaen uusista henkilöautotyypeistä syksyllä 2017.
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Hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus on suosinut dieselautoja, joi-
den energiatehokkuus on ollut parempi ja sitä kautta CO2-päästöt pie-
nempiä kuin bensiiniautoilla. Dieselautojen osuus tällä hetkellä myytä-
vistä uusista henkilöautoista on noin kolmannes. Heti verouudistuksen 
jälkeen vuonna 2008 osuus oli jopa 50 %. Helsingin koko henkilöauto-
kannasta noin neljännes on dieseleitä, mutta niillä ajetaan enemmän 
kuin bensa-autoilla ja ajosuoritteesta dieselien osuus on lähes puolet. 

Dieselhenkilöautojen yleistymisen ja niiden korkeiden typenoksidi- ja 
typpidioksidipäästöjen arvioidaan olevan merkittävä syy siihen, että typ-
pidioksidin vuosiraja-arvo yhä ylittyy Helsingin kantakaupungin katukui-
luissa, joissa liikennemäärät ovat suuria ja ilmansaasteiden laimentumi-
nen heikentynyttä. Bensiiniautoilla sen sijaan NO2-päästöjä ei ole käy-
tännössä lainkaan. 

Ilmanlaatuhaittojen takia tavanomaisia dieselautoja ei ole syytä suosia 
jatkamalla niiden pysäköintialennusta. Nykyään on myytävänä myös la-
dattavia dieselhybridejä, joiden CO2-päästöt ja typenoksidipäästöt ovat 
huomattavasti tavanomaisia dieselautoja pienemmät. Nämä autot voi-
vat ajaa myös pelkällä sähköllä, jolloin lähipäästöjä ei synny lainkaan. 
Tästä syystä on perusteltua sallia niille edelleen oikeus pysäköintietuu-
teen. Uusi dieselautoja koskeva CO2-päästöraja on niin tiukka, että sen 
täyttävät vain ladattavat dieselhybridit. Ensimmäiset ladattavat diesel-
hybridit tulivat  Suomen markkinoille vasta 2012 eikä niiden lukumäärä 
ole vielä suuri, mutta se on kuitenkin kasvamassa.

Vähäpäästöisyyskriteerien perusteella pysäköintialennuksen saaneita 
ajoneuvoja oli syyskuun lopulla 2016 yhteensä 2 864 kappaletta. Näistä 
noin viidennes oli dieselautoja (571 kpl), jotka poistuisivat alennuksen 
piiristä tarkistuksen jälkeen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ilmansuojeluryhmän esitys, 6.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Rakennusvirasto
Stara
Ympäriskeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 673

HEL 2013-013689 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupunginhallituksen päätöksessä 
9.5.2011 § 476 määriteltyjen vähäpäästöisille ajoneuvoille asetettuja 
kriteereitä siten, että kaupunginvaltuuston 16.2.2011 § 31 hyväksymä 
50 %:n alennus voimassaolevista pysäköintimaksuista sekä asukas- ja 
yrityspysäköintitunnuksen lunastamismaksusta voidaan 1.7.2014 al-
kaen antoi ajoneuvolain (1090/2002) mukaisille jäljempänä luetelluille 
ajoneuvoille ja että kaupungin autojen hankinnassa on otettava huo-
mioon soveltuvin osin tarkistetut kriteerit

1. Vähäpäästöisille bensiini- ja dieselautoille (ml. hybridit), joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km (energialuokka A), 

2. Vähäpäästöisille bifuel- eli kaasuautoille, joiden hiilidioksidipääs-
töt ovat enintään 150 g/km (energialuokka D) ja 

3. Vähäpäästöisille flexifuel- eli etanoliautoille, joiden hiilidioksidi-
päästöt ovat enintään 150 g/km (energialuokka D).

4. Kaikkien edellä mainittujen ajoneuvojen Euro -päästöluokka on 
vähintään Euro 5.

5. Kaikki täyssähköautot ja täyssähkökäyttöiset mopoautot ovat vä-
häpäästöisiä.

6. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien bensiini- ja diesel (ml. 
hybridit) monikäyttö- ja farmariautojen hiilidioksidipäästöt ovat 
enintään 130 g/km (energialuokka C). 

7. Kaupungin ajoneuvokaluston kilpailutuksissa uusiutuvia polttoai-
neita käyttävien ajoneuvojen (esimerkiksi bifuel- ja flexifuel ajo-
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neuvot, ml. pakettiautot) hiilidioksidipäästöt lasketaan käyttäen 
kertoimena polttoaineiden sopimustoimittajien varmennettuja, 
RES-direktiivin (2009/28/EY) mukaisia laskelmia polttoaineen 
päästövähenemästä. RES-direktiivin mukaisesti lasketusta 
päästövähenemästä poistetaan 10 %-yksikköä varmuusmargi-
naalina. 

Käsittely

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Lisätään kohtaan:

6. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankittavien bensiini- ja diesel (ml. hybri-
dit) monikäyttö- ja farmariautojen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 130 
g/km (energialuokka C).

lause: "Kaupungin omaan kalustoon hankitaan vain sähkökäyttöisiä 
henkilöautoja, ellei ole perusteltua syytä poiketa säännöstä."

Eli kokonaisuus:

"6. Kaupungin omaan kalustoon hankitaan vain sähkökäyttöisiä henki-
löautoja, ellei ole perusteltua syytä poiketa säännöstä. Kaupungin kul-
jetuskäyttöön hankittavien bensiini- ja diesel (ml. hybridit) monikäyttö- 
ja farmariautojen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 130 g/km (energia-
luokka C).”

Perustelu: Turku on jo tehnyt päätöksen että kaupunki hankkii vain säh-
köautoja. Sähköautojen tekniikka on kehittynyt huikeasti viime vuosina 
ja ne ovat kaupunkiajossa toimiva vaihtoehto polttomoottoriautolle. Jul-
kisen toimijan tehtävä tällaisissa asioissa on näyttää esimerkkiä. Muu-
tosesityksemme jättää kuitenkin yhä mahdollisuuden poiketa säännös-
tä perustellusta syystä, esim. jos autolla on tarvetta ajaa päivittäin sato-
ja kilometrejä yhtäjaksoisesti.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Lisätään kohtaan: 6. Kaupungin kuljetuskäyttöön hankitta-
vien bensiini- ja diesel (ml. hybridit) monikäyttö- ja farmariautojen hiili-
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dioksidipäästöt ovat enintään 130 g/km (energialuokka C). lause: "Kau-
pungin omaan kalustoon hankitaan vain sähkökäyttöisiä henkilöautoja, 
ellei ole perusteltua syytä poiketa säännöstä." Eli kokonaisuus: "6. Kau-
pungin omaan kalustoon hankitaan vain sähkökäyttöisiä henkilöautoja, 
ellei ole perusteltua syytä poiketa säännöstä. Kaupungin kuljetuskäyt-
töön hankittavien bensiini- ja diesel (ml. hybridit) monikäyttö- ja farmari-
autojen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 130 g/km (energialuokka C).” 
Perustelu: Turku on jo tehnyt päätöksen että kaupunki hankkii vain säh-
köautoja. Sähköautojen tekniikka on kehittynyt huikeasti viime vuosina 
ja ne ovat kaupunkiajossa toimiva vaihtoehto polttomoottoriautolle. Jul-
kisen toimijan tehtävä tällaisissa asioissa on näyttää esimerkkiä. Muu-
tosesityksemme jättää kuitenkin yhä mahdollisuuden poiketa säännös-
tä perustellusta syystä, esim. jos autolla on tarvetta ajaa päivittäin sato-
ja kilometrejä yhtäjaksoisesti.

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Juha Hakola, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Lasse 
Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura 
Rissanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 4
Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 1
Sirpa Puhakka

Poissa: 0

Äänin 10 - 4 (1 tyhjä) kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

02.06.2014 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 1026
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja 7.11.2016
  
jaostot  
- konserni  
- johtamisen 7.11.2016
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
- toimitusjohtaja  
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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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§ 1027
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
45 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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§ 1028
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

vs. kaupunginjohtaja  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 283 (294)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
14.11.2016

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

§ 1029
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
44 ja 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 1.11.2016
pelastuslautakunta 1.11.2016
yleisten töiden lautakunta 8.11.2016

  

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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§ 1030
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta  
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto  
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta  
Helsingin kaupungin työterveys -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  
Työterveys Helsinki  
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- toimitusjohtaja  

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(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
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1031
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Rantakiventien liiken-
neturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-004461 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaaren Ranta-
kiventien liikenneturvallisuutta parannetaan jalkakäytävän rakentami-
sella tai hidastekorotusten asettamisella.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallituksen tulee antaa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoit-
tanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.
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Esittelijä viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon, jossa on 
analysoitu tien nykyinen tilanne ja turvallisuusolosuhteet sekä selvitetty, 
että Rantakiventiellä täyttyvät suunnitteluohjeen mukaiset perusteet jal-
kakäytävän rakentamiselle.

Rantakiventie on 750 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jolla on jalkakäy-
tävä puoliväliin saakka. Autoliikenne on kadunvarren asukkaiden ja pal-
velulinja 813:n tuottamaa. Nopeusrajoitus on 30 km tunnissa, eikä ka-
dulla ole sattunut poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia. Katua voikin 
luonnehtia hiljaiseksi.

Lisäksi esittelijä toteaa, että jo rakennettujen alueiden liikennejärjeste-
lyihin varatut määrärahat ovat niin pieniä, ettei hiljaisen kadun jalkakäy-
tävän toteutuminen ole mahdollista ainakaan lähivuosina. Rantakiven-
tiellä sijaitsevan purettavan koulun tontille on kuitenkin valmisteilla ase-
makaavan muutos. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tehtävässä lii-
kennesuunnitelmassa tullaan tarkistamaan jalkakäytävätarve. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 13.4.2016 asia 15

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Aloitteen tekijä Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.09.2016 § 274

HEL 2016-004461 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Rantakiventie on 750 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jonka eteläpää 
on ilman jalkakäytävää. Nykyinen kadun itäreunalla oleva jalkakäytävä 
ulottuu kadun puoliväliin jo toimintansa lopettaneen peruskoulun edus-
talle. Autoliikenne on sekä kadunvarren asukkaiden että palvelulinjan 
813 tuottamaa. Rantakiventie jatkuu kääntöpaikan eteläpuolella ulkoilu-
raittina. Sieltä ohjautuu kadulle jonkin verran jalankulku- ja pyöräliiken-
nettä, vaikka varsinainen ulkoilureitti kulkee Vartiokylänlahden rannas-
sa. Rantakiventien ajorata on 6 metriä leveä, ja etenkin eteläpäässä on 
pysäköityjä autoja, mikä kaventaa kohtaamiseen käytettävissä olevaa 
tilaa. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadulla ei ole poliisin tietoon tulleita 
onnettomuuksia. Tiedossa on yksi liukastuminen pientareen kaltevalla 
nurmella. 

Rantakiventie 14 ja 16 välissä on puistoraitti, jonka pohjoispuolella on 
tiivistä rivitaloasutusta. Alueen rakennusoikeus ylittää 5 000 kem2, mitä 
voidaan pitää suunnitteluohjeen mukaan perusteena jalkakäytävän ra-
kentamiselle. Tarvetta kuvastaa myös se, että tällä kohdalla on pienta-
reelle tallautunut polku. Puistokäytävän eteläpuoli on puolestaan pien-
taloalueen hiljainen päättyvä katu, jollaisille ei Helsingissä lähtökohtai-
sesti rakenneta jalkakäytäviä. Eteläpäässä myös jyrkkä maasto vai-
keuttaisi jalkakäytävän rakentamista. 

Purettavan koulun tontille on tulossa asemakaavamuutos. Sen yhtey-
dessä tehtävässä liikennesuunnitelmassa tullaan tarkistamaan alueen 
jalkakäytävätarve. Jo rakennettujen alueiden liikennejärjestelyihin vara-
tut määrärahat ovat kuitenkin niin pieniä, ettei hiljaisen kadun jalkakäy-
tävän toteutuminen ole mahdollista ainakaan lähivuosina.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi
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§ 1032
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
44 ja 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016
kiinteistölautakunta 3.11.2016
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 7. ja 10.11.2016

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1033
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 8.11.2016
varhaiskasvatuslautakunta 8.11.2016

  

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032 ja 1033 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1024 ja 1025 §: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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
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FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

1008 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo Mika Raatikainen

Lasse Männistö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.11.2016.


