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Kokousaika 20.02.2017 16:00 - 16:47

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
poissa: 181 §

Honkasalo, Veronika
Karhuvaara, Arja
Kolbe, Laura
Männistö, Lasse
Oskala, Hannu
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus poissa: 181 §
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Vesikansa, Sanna
Hamid, Jasmin varajäsen

saapui 16:21, poistui 16:24, läsnä: 
181 §

Nyholm, Henrik varajäsen
Taipale, Kaarin varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli 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
Saxholm, Tuula vs. kansliapäällikkö
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:35, poissa: 189 - 194 §:t
Andersson, Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Härmälä, Timo kaupunginsihteeri
Lindén, Timo vs. apulaiskaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Thodén, Annikki vs. kaupunginsihteeri
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki kaupunginhallituksen puheenjohtaja
167 - 194 §:t

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja
167 - 170, 177 ja 180 - 184 §:t

Pekka Sauri apulaiskaupunginjohtaja
171, 172, 178 ja 185 - 189 §:t

Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja
173, 175, 176, 190, 193 ja 194 §:

Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja
174, 179, 191 ja 192 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna hallintoasiantuntija
167 - 194 §:t
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§ Asia

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

168 Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

169 Kj/1 V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin 
digipalveluiden jatkon turvaamiseksi

170 Kj/2 V 1.3.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen pois-
tamisesta äänestyspainikkeista

171 Ryj/1 V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alen-
nusten laajentamisesta

172 Ryj/2 V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä 
yöaikaan joukkoliikenteelle

173 Sj/1 V 1.3.2017, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vanki-
työn jatkamisedellytysten turvaamisesta

174 Kaj/1 V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatie-
kaupungista

175 Stj/1 V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin

176 Stj/2 V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite 
varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

177 Kj/3 V 1.3.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain 
(1698/2009) mukaan

178 Ryj/3 V 1.3.2017, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitel-
man enimmäishinnan korottaminen

179 Kaj/2 V 1.3.2017, Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12413, tontti 34143/3)

180 Kj/3 Nuorten palkkaus kaupunkiympäristön puhtaanapitoon vuonna 2017

181 Kj/4 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017

182 Kj/5 Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

183 Kj/6 Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2017



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017
Kaupunginhallitus

20.02.2017

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

184 Kj/7 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

185 Kj/8 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

186 Ryj/1 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi sähkönsaannin toteutta-
misesta Vaasanpuistikon (Piritorin) alueella

187 Ryj/2 Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi HSL:n ja HKL:n ope-
rointisopimuksen jatkamisesta

188 Ryj/3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Finland 
Oyj:n ympäristölupahakemuksesta

189 Ryj/4 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

190 Sj/1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

191 Kaj/1 Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 95 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle

192 Kaj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

193 Stj/1 Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

194 Stj/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 167
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 Sanna 
Vesikansan ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Lasse Männis-
tön ja Osku Pajamäen.

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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§ 168
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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§ 169
V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin 
digipalveluiden jatkon turvaamiseksi

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Esittelijän perusteluihin lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kontupisteen palveluja käyttä-
neitä asukkaita ohjataan siirtymävaiheessa kaupungin toimesta aktiivi-
sesti niiden palveluiden piiriin, joita tällä hetkellä on digitaalisten val-
miuksien mahdollistamiseksi sekä huolehditaan matalasta kynnyksestä 
asiakkaiden neuvonnassa. Itä-Helsingissä Kontupistessä pitkään ko-
keiltuja ja hyväksi havaittuja digitaalisen syrjäytymisen toimintamalleja 
levitetään muualle kaupunkiin mm. kirjastoissa."

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus:
Kaarin Taipale:

Päätösesityksestä poistetaan kappale (13):

"Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut siirtyminen verkko-
pohjaisiin ns. pilvipalveluihin. Verkkopohjaisia sähköposti- ja kotisivujen 
ylläpitopalveluita on saatavilla ilmaiseksi eikä palvelimen ylläpito tätä 
toimintoa varten ole enää tarkoituksenmukaista. Lisäksi kaupungin-
kanslian ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää yksittäistä palvelinta ny-
kytilanteessa, kun vapaasti käytössä olevia asiakaspäätteitä on tarjolla 
monissa virastojen toimipisteissä kuten kirjastoissa, monipuolisissa pal-
velukeskuksissa, nuorisotaloissa, asukastaloilla ja työväenopistolla. Li-
säksi yhä useammalla on käytössään oma kannettava tai mobiililaite, 
jonka käytössä tarvitsevat neuvontaa."
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Esittelijän perusteluiden loppuun lisätään seuraava kappale:

"Kaupunginhallitus pitää tärkeänä Kontupisteen tarjoamien digipalvelu-
jen, asiakaspäätteiden ja tietotekniikan tuen jatkamista. Kontupisteen 
toiminta täydentää kaupungin eri toimialojen digipalveluja matalan kyn-
nyksen toiminnalla, johon yhdistyy vertaistukea, syrjäytymistä ehkäise-
vää toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupun-
ki voi tukea tällaista toimintaa joko jonkin toimialan yksikön (esim. sote 
tai kirjasto) kautta, tarjoamalla laitteita tai tukemalla Kontupisteen toi-
minnan jatkumista jonkin järjestön toimesta."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Sanna Vesikansan ja Kaarin Taipaleen vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotus
EI-ehdotus: Kaarin Taipaleen vastaehdotus

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sanna Ve-
sikansa

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm, Osku Pajamäki, Mika Raatikai-
nen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Sanna Vesikansan 
vastaehdotuksen ääniin 9 - 6.

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Las-
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se Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi 
Torsti, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Kaarin Taipale

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 
14 - 0 (1 tyhjä).

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunginhallitus turvaa Kontupisteen ja Mellarin digipalve-
luiden ja -neuvonnan jatkumiseksi erityisesti tietokoneiden ylläpitoon 
riittävät resurssit vuodelle 2017. Samalla valtuutetut esittävät, että digi-
syrjäytymisen ehkäisemisessä otetaan myös koko kaupungin tasolla 
huomioon Kontupisteen toimintamallin kokemukset vertaistuesta ja ma-
talan kynnyksen sosiaalityön palvelujen yhdistämisestä tietotekniikan 
tukeen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
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Aloitteeseen on pyydetty lausuntoa suomenkielisen työväenopiston joh-
tokunnalta, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, nuorisolautakunnalta ja 
sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Valmistelussa on lisäksi otettu huo-
mioon Digitaalinen Helsinki -ohjelman liittymäkohdat aloitteen aihee-
seen. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Aloitteessa esitetään, että Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden ja -
neuvonnan jatkumiseksi erityisesti tietokoneiden ylläpitoon turvataan 
riittävät resurssit myös vuodelle 2017. Aloitteessaan valtuutetut esittä-
vät myös, että digisyrjäytymisen ehkäisemisessä otetaan myös koko 
kaupungin tasolla huomioon Kontupisteen toimintamallin kokemukset 
vertaistuesta ja matalan kynnyksen sosiaalityön palvelujen yhdistämi-
sestä tietotekniikan tukeen.

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 kulttuurikeskuksen 
hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy 
tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Mellunmäen ostoskeskuksen asukastila Mellariin perustettiin 
vastaava pienempi piste vuonna 2008. Vuonna 2013 kulttuurikeskus ir-
taantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta. Irtautumisen yhteydessä 
sovitun mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto on vastannut vuodesta 
2013 lukien sekä Kontupisteen että Mellarin vuokrista kokonaisuudes-
saan.

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkua ollaan käynnistämässä ja 
nykymuotoinen digipalveluiden tarjoaminen Mellarin tiloissa on jo lope-
tettu. Lausunnossaan kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellun-
mäen kirjasto- ja kultuuripalvelut turvattaisiin osoittamalla uudet tilat 
esimerkiksi monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voisi jatkaa 
toimintaansa.

Digineuvonnan osalta Kontupisteen resurssit ovat turvattu. Kontupis-
teessä saa edelleen neuvontaa ja opastusta laitteiden ja sähköisten 
palveluiden käyttöön. Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön neu-
vojat ovat asukkaiden apuna arkisin 8-16. Epävarmuus jatkuvuudesta 
on liittynyt vain yleisön käytössä oleviin nettipäätteisiin.

Kaupunginkanslian tietotekniikkaosaston keskitetyillä tietotekniikan 
määrärahoilla on hankittu Lasipalatsin mediakeskukselta Kontupisteen 
asukkaiden käyttöön tarkoitetun palvelimen tekninen ylläpito 30.9.2016 
asti. Palvelimella on ylläpidetty asukkaiden henkilökohtaisia sähköpos-
tiosoitteita ja kotisivuja. Sama palvelin toimi myös Kontupisteen asiak-
kaiden vapaassa käytössä olevien nettipisteiden keskustietokoneena. 
Nettipisteet ovat olleet ns. tyhmiä päätteitä, joissa ei ole omaa suoritin-
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ta. Palvelin on viimeksi päivitetty uuteen vuonna 2012 ja se alkaa olla  
käyttöikänsä päässä. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut siirtyminen verkko-
pohjaisiin ns. pilvipalveluihin. Verkkopohjaisia sähköposti- ja kotisivujen 
ylläpitopalveluita on saatavilla ilmaiseksi eikä palvelimen ylläpito tätä 
toimintoa varten ole enää tarkoituksenmukaista. Lisäksi kaupungin-
kanslian ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää yksittäistä palvelinta ny-
kytilanteessa, kun vapaasti käytössä olevia asiakaspäätteitä on tarjolla 
monissa virastojen toimipisteissä kuten kirjastoissa, monipuolisissa pal-
velukeskuksissa, nuorisotaloissa, asukastaloilla ja työväenopistiolla. Li-
säksi yhä useammalla on käytössään oma kannettava tai mobiililaite, 
jonka käytössä tarvitsevat neuvontaa.

Kaupunginkansliassa ryhdytty alustaviin selvitystoimenpiteisiin tarkoi-
tuksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi nettipisteiden kustannustehok-
kaaseen tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon. Ratkaisun tulisi olla mah-
dollisimman hyvin monistettavissa Kontupisteen lisäksi muihin kolman-
nen sektorin ylläpitämien tilojen julkisten nettipisteiden ratkaisuksi tar-
vittaessa.

Digiosaamisen vahvistamisen linjauksia on selkeytetty keväällä 2016 
kaupungin omien toimijoiden, toimintaa koordinoineen Lasipalatsin Me-
diakeskus Oy:n sekä Enter ry:n kanssa. Taustalla oli kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus- ja neuvontayksikön al-
kuvuodesta 2016 tekemä selvitys Digiosaamisen vahvistaminen Helsin-
gissä.  

Helsingin kaupunginkanslia kehittää digiosaamisen vahvistamista Hel-
singissä yhteistyössä kaupungin hallintokuntien ja järjestöjen kuten En-
ter ry:n kanssa. Digineuvontaa voi saada yli 150 kaupungin toimipis-
teessä. Avainasemassa ovat liki 200 digineuvojaa. Heistä noin 80 on 
kaupungin työntekijöitä ja 120 vapaaehtoisia, jotka palvelevat erityisesti 
sosiaali- ja terveysviraston palvelukeskuksissa, nuorten ja kirjastojen 
toimipisteissä sekä työväenopiston toimintapisteissä. Tavoitteena on 
näiden digineuvojien koulutuksen ja asiantuntemuksen vahvistaminen 
ja samalla ajankohtaisen tiedon saaminen kaupungin digitaalisten pal-
veluiden tilasta ja kehittämismahdollisuuksista.

Järjestöistä digineuvontaa tekevät muun muassa Enter ry:n ja Seniori-
verkon vapaaehtoiset. Digineuvonnassa tehdään oppilaitosyhteistyötä 
Haaga-Helia, Omnian ja Suomen Liikemiesten kauppaopiston kanssa. 
Vallilan kirjaston kokeiluhankkeessa aloitettu datanomiopiskelijoiden di-
gitalkkaripalvelu toimii nykyisin yli 20 kirjastossa. 

Digitaalisen osaamisen vahvistaminen on osa Helsingin kaupungin st-
rategiaa. Kaupungin johtamisen uudistamisen linjaukset painottavat jat-
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kuvaa yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa ja kaupungin palveluiden ra-
kentamista entistä asiakaslähtöisemmiksi. Digitaalinen Helsingin ohjel-
man tavoitteena on helpottaa arjen sujuvuutta kehittämällä kaupungin 
sähköisten palveluiden saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Nämä tavoit-
teet luovat suuntaviivat myös digiosaamisen vahvistamiselle vuosina 
2016 – 2017.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että nettipisteitä ja digineuvontaa tar-
joavat virastot huomioivat asukkaiden yhdenvertaisuuden ja kustannus-
tehokkuuden kehittäessään ja ylläpitäessään kaupunkilaisten digival-
miuksia parantavia nettipisteitä sekä neuvonta- ja opastuspalveluita yh-
teistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Digineuvontaa tarjoavat virastot

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 138

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Joonas Pekkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25031

joonas.pekkanen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 15.12.2016 § 132

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Hakasen ym. aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyk-
sen digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja 
Mellunkylän Mellarissa ja toivotaan niille jatkoa.

Nuorisolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä  ja matalan kynnyk-
sen digipalvelujen turvaamista tärkeinä asioina. Kontula ja Mellunkylä 
ovat tilastotietojen ja nuorisoasiainkeskuksen kokemuksen mukaan 
alueita, joille erityisen tuen kohdentaminen on mielekästä. Mahdolli-
suus osallistua yhteiskuntakeskusteluun ja käyttää peruspalveluja vä-
hentää syrjäytymisen riskiä ja lisää integraatiota yhteiskuntaan. Kau-
pungin näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluja tulee kuntalaisten yh-
denvertaisuuden varmistamiseksi olla tarjolla myös Kontulaa ja Mellun-
mäkeä laajemmin koko kaupungin tasolla. 

Digitaaliset palvelut ovat nopeasti vakiinnuttaneet asemansa keskeise-
nä väylänä sekä yhteiskunnan peruspalveluihin että osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen kuntalaisten arjessa. Perustaitojen varmistaminen ja 
kynnyksen madaltaminen heikon valmiustason omaaville henkilöille on 
tärkeää. Digitaalisten valmiuksien lisääminen edistää myös kaupungin 
ja koko julkishallinnon palvelujen sähköistämistä, mikä luo edellytyksiä 
pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle ja innovatiivisuudelle.

Nuorisolautakunta näkee runsaasti mahdollisuuksia digitaalisuuden 
edistämisessä vertaistuen keinoin. Lähivuosina nuorisotyön palveluko-
konaisuudessa sekä koko kulttuuri- ja vapa-ajan toimialalla panoste-
taan vahvasti nuorisotyön digitalisaatioon ja luodaan nuorille mahdolli-
suuksia tuoda esille ja käyttää omia vahvuuksiaan. Monihallinnollisia 
kehittämisen ja yhteistyön mahdollisuuksia tulee tässä kehitystyössä 
tarkastella ennakkoluulottomasti.
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Kontupisteen ja Mellarin asiakaskunta painottuu vanhempiin ikäryhmiin, 
eikä kumpikaan toimintapiste siten palvele suoraan nuorisoasiainkes-
kuksen keskeistä kohderyhmää. 

Nuorten palveluissa digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy liittyy nuoriso-
työn sisältöihin niiden yhtenä osana. Näin nuorisoasiainkeskus ei anna 
omissa toimipisteissään nuorille kohdennettua digitaalista neuvontaa.

Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipalvelujen ja 
Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan, tarvittaessa nykyiset tilat kor-
vaavassa tilassa. Nuorisolautakunta toivoo, että vastaavanlaista toimin-
taa voidaan tuottaa muuallakin kaupungissa kuntalaisten yhdenvertais-
ten digipalvelujen varmistamiseksi. Samalla lautakunta toteaa, että 
Mellunmäessä tuotettavan kaltaista syrjäytymisen ehkäisemiseen, ver-
taistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa digipalvelua 
ei voi korvata pelkästään yleisillä digipalveluilla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Hannu-Pekka Polttila, osastopäällikkö, puhelin: 310 71612

hannu-pekka.polttila(a)hel.fi
Esa Härkönen, tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 89030

esa.harkonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 316

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveysvirasto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esit-
telijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon valtuutettu Yrjö Hakasen 
ym. valtuustoaloitteesta riittävien resurssien varaamisesta asiakkaiden 
käyttöön tarkoitettuihin tietokoneisiin ja muihin laitteisiin sekä tarvittaes-
sa tekniseen tukeen ja neuvontaan Kontupisteen ja Mellarin kulttuuri- ja 
vapaa-ajankeskuksissa:

”Sähköisiä palveluja ja digitalisaatiota kehitettäessä on sosiaali- ja ter-
veysviraston digisuunnitelman mukaisesti tärkeää varmistaa, että kaikil-
la väestöryhmillä on mahdollisuus käyttää myös näitä palveluja. Tätä 
varten sosiaali- ja terveysvirasto on hankkinut omiin asiakaspalvelupis-
teisiinsä työasemia kuntalaisten ja asiakkaiden käyttöön. Kontupiste ja 
Mellari eivät ole sosiaali- ja terveysviraston toimipisteitä, joten sosiaali- 
ja terveysvirasto ei hanki näihin toimipisteisiin tietokoneita.
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Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kon-
tupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat 
määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja 
vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja 
syrjäytymisen ehkäisemistä.

Työasemien lisäksi on tärkeää, että kuntalaisille ja asiakkaille on järjes-
tetty myös tukea ja opastusta sähköisten palvelujen käyttöön. Tällä het-
kellä Helsingin kaupungin palvelukeskus tarjoaa kaikille helsinkiläisille 
sähköisen asioinnin help desk -palvelua puhelimitse arkisin kello 8.00–
18.00. Sosiaali- ja terveysvirasto kouluttaa ja opastaa palvelukeskuk-
sen help deskin työntekijöitä virastomme sähköisten ja digitaalisten pal-
velujen neuvonnassa. Lisäksi muun muassa kirjastojen työntekijät neu-
vovat kuntalaisia sähköisten palvelujen löytämisessä ja käytössä.”

Käsittely

13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin yksi vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Rene Hursti: Esitän, että vastaukseen toisen kappaleen jälkeen 
lisätään seuraavaa: "Samalla lautakunta pitää tärkeänä, että kaupun-
ginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietoteknii-
kan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lautakunta pitää Kontupisteen ja 
Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tärkeänä osana alueellista, yhtei-
söllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen ehkäisemistä."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Rene Hursti): Esitän, että vastauk-
seen toisen kappaleen jälkeen lisätään seuraavaa: "Samalla lautakunta 
pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus osoittaa Kontupisteen ja Mellarin 
digineuvonnan tietotekniikan ylläpitoon tarvittavat määrärahat. Lauta-
kunta pitää Kontupisteen ja Mellarin digineuvontaa ja vertaistukea tär-
keänä osana alueellista, yhteisöllistä sosiaalityötä ja syrjäytymisen eh-
käisemistä."

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene 
Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riit-
tinen, Marko Rosenholm, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Rene Hurstin vastaehdo-
tuksen äänin 11 - 0 (tyhjää 2).

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Janne Romo, tietotekniikkavastaava, puhelin: 310 45436

janne.romo(a)hel.fi

Suomenkielisen työväenopiston jk 13.12.2016 § 77

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti antaa asiasta seuraa-
van lausunnon:

Aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen digitaalisten palvelu-
jen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mellarissa ja toivotaan 
niille jatkoa. Työväenpiston johtokunta näkee digisyrjäytymisen ehkäi-
syn tärkeänä ja myös työväenopiston toimintaan liittyvänä asiana. Kau-
pungin näkökulmasta tämän tyyppisiä palveluita tulisi tarjota myös laa-
jemmin koko kaupungin tasolla.

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 kulttuurikeskuksen 
hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy 
tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
jausta. Mellariin perustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. 
Kulttuurikeskus irtaantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013 ja 
sen jälkeen on sosiaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupungin-
kanslia hoitanut pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuk-
sen kautta. Työväenopistolla on ollut kurssitoimintaa Mellarissa sekä 
Kontupisteessä, mutta viime vuosina on kursseja keskitetty Stoaan ja 
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muihin alueen isompiin pisteisiin muun muassa aikuisille sopivien ope-
tustilojen vuoksi.

Työväenopisto tukee digisyrjäytymisen ehkäisyä järjestämällä lyhyitä ja 
pitkiä tietotekniikkakursseja ja infotilaisuuksia sekä it-opastusta kahdek-
sassa työväenopiston toimipaikassa eri puolilla Helsinkiä: Kaapeliteh-
taalla, Kanneltalossa, Malmitalossa, Opistotalossa, Oulukylätalossa, 
Pohjois-Haagassa, Silkkikutomossa ja Stoassa. Myös vuoden vaihtees-
sa avautuvassa Maunula-talossa tullaan järjestämään it-opastusta. 
Opastusta järjestetään avoimissa oppimisympäristöissä vuosittain noin 
2080 tuntia. Opistotalon Aino - avoin oppimiskeskus on arkipäivisin au-
ki 6 tuntia, muissa toimipisteissä neuvontaa on 2-4 tuntia viikossa. Neu-
vontaa annetaan kaikissa ongelmissa ja tarpeissa: erityisesti kannetta-
vien ja tablettien ongelmat, kännykkäopastus, Apple-opastus, digitaali-
sen sukututkimuksen opastus, kuvankäsittely ja videoeditointi sekä ve-
näjänkielinen yleisopastus it-asioissa. Työväenopistolla on vapaaehtoi-
sia vertaisohjaajia kahdessa omassa toimipisteessään ja neljässä kau-
punginkirjastossa. Työväenopisto tekee myös yhteistyötä niin kirjasto-
jen kuin järjestöjen, muun muassa Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys 
ENTER ry:n kanssa. Työväenopiston neuvonta ja kurssitoiminta perus-
tuvat ajatukseen, että lyhyiden tietoiskujen sekä avoimen ja joustavan 
neuvonnan kautta kuntalaiset saavat akuutteihin tilanteisiinsa ratkaisui-
ta ja motivoituvat tarvitessaan tavoitteellisemmille kursseille.

Työväenopisto järjesti vuonna 2016 yhteensä 664 atk-aiheista kurssia, 
7 659 tuntia, opiskelijoita oli noin 5000. Matalan kynnyksen infotilai-
suuksia järjestettiin kuusi ja niihin osallistui 250 henkilöä.

Työväenopisto sai 2000-luvun alkuvuosina kuusi mikrotukihenkilön va-
kanssia nimenomaan opetuksen tueksi ja kuntalaisten atk-taitojen ke-
hittämistä varten. Heidän työhönsä on kuulunut kuntalaisten digitaitojen 
kehittäminen ja kuntalaisneuvonnan antaminen. Kasvatus- ja koulutus-
toimialan hallinto- ja tukipalveluihin siirtynee opiston nykyiset viisi it-tu-
kihenkilöä. Johtokunta esittää että kaksi it-tukihenkilöä sijoitetaan työ-
väenopiston organisaatioon varmistamaan kuntalaisten tietotekniikan 
neuvontapalvelu muutoksen yhteydessä.

Työväenopiston johtokunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipalve-
lujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan ja toivoo samalla, että 
vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungissa. 
Työväenopisto on oman tehtävänsä mukaisesti tukemassa kuntalaisten 
digitaitojen kehittymistä. Mellarin ja Kontupisteen toimintaan opistolla ei 
ole suoraan osoittaa työresurssia, mutta esimerkiksi Stoassa ja Silkki-
kutomossa Herttoniemessä tällaista neuvontaa ja kurssitoimintaa on 
tarjolla.
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Taustatiedot

Kaupunginkanslia on pyytänyt suomenkielisen työväenopiston johto-
kunnalta 31.12.2016 mennessä lausuntoa Yrjö Hakasen ja 46 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään Kontupisteen ja Mel-
larin digipalvelujen turvaamista vuonna 2017 ja toimintamallin huo-
mioon ottamista koko kaupungin digipalvelujen suunnittelussa. Aloite 
on liitteenä 1.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta, 
nuorisolautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä kaupungin-
kanslian viestintä- ja tietotekniikkaosastolta.

Esittelijä
rehtori
Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 15.11.2016 § 111

HEL 2016-010120 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Hakasen aloitteessa kannetaan huolta matalan kynnyksen 
digitaalisten palvelujen jatkuvuudesta Kontulan Kontupisteessä ja Mel-
larissa ja toivotaan niille jatkoa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää digisyrjäytymisen ehkäisyä tärkeä-
nä asiana. Lautakunta pitää niin ikään tärkeänä tavoitteena matalan 
kynnyksen digipalvelujen turvaamista. Kaupungin näkökulmasta tämän 
tyyppisiä palveluita tulisi tasapuolisuuden nimissä olla tarjolla myös 
Kontulaa ja Mellaria laajemmin koko kaupungin tasolla. Tällä hetkellä 
Helsingin kaupungin eri hallintokunnat ja virastot antavat digineuvontaa 
varsin laajasti yli 150 pisteessä. Kulttuurikeskus ei anna omissa toimi-
pisteissään digitaalista neuvontaa. Digitaalista matalan kynnyksen tu-
kea toteutetaan Helsingissä ”Digitaalinen Helsinki –ohjelman linjausten 
mukaisesti. 

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa v. 2002 kulttuurikeskuksen hank-
keena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen ehkäisy tar-
joamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökohtaista oh-
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jausta. Viime vuosina on laajennettu pisteen kulttuurisia sisältöjä muun 
muassa yhteistyöllä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Mellariin 
perustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. Kulttuurikeskus ir-
taantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta 2013, koska tämän tyyppi-
nen tietotekninen työ ei ole kulttuurikeskuksen toimintaa. Sen jälkeen 
on sosiaalivirasto maksanut tilojen vuokrat ja kaupunginkanslia resur-
soinut pisteiden teknistä ylläpitoa Lasipalatsin mediakeskuksen kautta.  

Vuonna 2015 Kontupisteessä (Kontulan ostari, Mellunkylä) kävijöitä oli 
yli 50 000. Digineuvontaa ja ohjausta annettiin viikoittain ti–pe klo 9–18 
sekä la klo 10–15. Päivittäin annetiin lyhytmuotoista neuvontaa säh-
köisten palvelujen käytössä, mobiililaitteiden toiminnasta, tulostuksesta 
yms. Keskimäärin 3–5 kertaa päivässä annetiin apua vaikeampiin on-
gelmiin, jolloin neuvonnan kesto palveluun varatussa huoneessa n. 15 
minuutista pariin tuntiin.  Ongelmat koskivat tietoturvaa tai haittaohjel-
mia, sähköisten palveluiden käytön opettelua, ohjelmien käyttöä ja lait-
teiden ohjelmisto-ongelmien ratkaisemista. Vuonna 2015 kahdenkeski-
siä neuvontatilaisuuksia kirjattiin noin 600. 

Kontupiste antaa viikoittain ohjausta asiakkaille, jotka kertovat tulleensa 
Lähiöasemien tai kirjastojen opastuksella Kontupisteeseen, koska en-
sin mainittujen resurssit eivät ole riittäneet ongelmien ratkaisuun. Kon-
tupisteen lisäksi Lasipalatsin Mediakeskus antaa digineuvontaa myös 
Mellupisteessä. Siellä kävijöitä vuonna 2015 oli arviolta noin 17 000. 

Kontupisteen ja Mellupisteen asiakaskoneiden (yhteensä 24 kpl) poisto 
lisää osaltaan painetta kirjastolle, varsinkin Kontulan kirjastolle, jonka 
ASKO (asiakastyöasema) -kapasiteetti on jo nyt kovassa käytössä. Kir-
jaston näkökulmasta onkin tärkeää että tietokoneita ja digineuvontaa 
olisi tarjolla myös muualla kuin kirjaston tiloissa. Kirjaston palvelinkapa-
siteetti on myös rajallinen, samoin kuin henkilökunnan mahdollisuus 
tarjota opastusta. Kontupisteellä on myös oma vaikutuksensa koko 
Kontulan ostoskeskuksen profiloitumisen ja vetovoimaan. 

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkua ollaan käynnistämässä. 
Sosiaalivirasto on jo luopunut palvelupisteestään Mellarissa. Ostoskes-
kuksen purku saattaa estää myös nykymuotoisten digipalveluiden tuot-
tamisen Mellarissa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 16 (153)
Kaupunginhallitus

Kj/1
20.02.2017

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

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Käsittely

15.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että Kontupisteen digipal-
velujen ja Mellarin toiminnan jatkuminen turvataan. Lautakunta toivoo, 
että vastaavanlaista toimintaa voidaan kehittää muuallakin kaupungis-
sa. Samalla lautakunta toteaa, että tällaista syrjäytymisen ehkäisemi-
seen, vertaistukeen ja alueellisen sosiaalityön verkostoihin nojaavaa di-
gipalvelua ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muilla yleisillä digipal-
veluilla. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Väisänen: Ehdotan, että lausunnon loppuun lisätään:

Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toivoo, että Mellunmäen kirjasto- 
ja kulttuuripalvelut voidaan turvata osoittamalla uudet tilat esimerkiksi 
monitoimitalolle, jossa myös Mellarin asukastila voi jatkaa toimintaan-
sa. Tällä ratkaisulla on kiire, koska nykyiset Mellarin tilat pitää tyhjentää 
jo keväällä talon purkamisen takia. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula

Lisätiedot
Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi
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§ 170
V 1.3.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen 
poistamisesta äänestyspainikkeista

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että "tyhjä"-painike poistetaan äänestysvaihtoehdoista "jaa", 
"ei", "tyhjä".

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

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain (1995/365) 59 §:ssä todetaan 
äänestysvaihtoehdoista ainoastaan, että äänestyksessä tulee asettaa 
"jaa"- ja "ei" -vaihtoehdot. Kuntalain (410/2015) 104 §:ssä säädetään 
vastaavalla tavalla äänestämisestä. Hallituksen esityksessä (HE 
192/1994) eduskunnalle kuntalaiksi todetaan, että yleensä toimielimen 
jäsenellä on mahdollisuus äänestää myös "tyhjää". Vakiintuneen käy-
tännön mukaan luottamushenkilöllä on oikeus pidättäytyä äänestykses-
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tä äänestämällä "tyhjää". Tyhjiä ääniä ei oteta lukuun enemmistöä las-
kettaessa. Ainoa rajoitus tyhjän äänen antamiselle kuntalain mukaan 
on se, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee pää-
töksen ja puheenjohtajalla on tässä tapauksessa velvollisuus ottaa asi-
aan kantaa äänestämällä "jaa" tai "ei".

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että perustuslain 12 §:n mukaan jokai-
sella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkis-
taa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään en-
nakolta estämättä. Luottamushenkilöllä tulee olla vapaus ilmaista mieli-
piteensä ja näin ollen mahdollisuus pidättäytyä äänestyksestä.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kaksi ennakkotapausta "tyhjää" 
äänestämisestä (KHO 1976 II 23, KHO 1976 II 32). Molemmissa ta-
pauksissa "tyhjän" äänestäminen katsottiin luottamushenkilön oikeu-
deksi. Oikeuskäytäntö ei tältä osin ole muuttunut.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 139

HEL 2016-013840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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§ 171
V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alen-
nusten laajentamisesta

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan opiskelija-alennuksen laajentamista 30 vuotta täyttäneisiin opiske-
lijoihin, oppisopimuskoulutuksessa oleviin ja ammatillisen peruskoulu-
tuksen valmentavassa koulutuksessa oleviin (VALMA).

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

HSL:n hallitus on 10.12.2013 päättänyt lasten ja nuorten lipuista ja 
16.6.2015 tulevassa kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen hinnoit-
teluperiaatteista, asiakasryhmistä ja oikeudesta matkustaa ilman lip-
pua. Opiskelijoiden ja muiden erityisryhmien alennusperusteet ovat yh-
tenäiset HSL:n alueella.
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Opiskelija-alennus kaarimallissa koskee 18 – 29 vuotiaita. Aloitteessa 
mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulu-
tus) piirissä olevat ovat jo nyt oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli ovat 
alle 30 vuotiaita. 

Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu HSL:lle. HSL on il-
moittanut, ettei se kannata aloitteessa mainittua opiskelija-alennuksen 
laajennusta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin ja oppisopimusoppilai-
siin. HSL:n lausunto on liitteenä 2.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei opiskelijalipun myöntämisperusteita ole 
tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia laajennettaisiin, lipputulojen 
pieneneminen jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkuntien verova-
roin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden matkustajien lip-
pujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite
2 HSL:n lausunto 12.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 140

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Mo-
digin ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.11.2016 § 357

HEL 2016-009626 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

HSL-alueella ollaan ottamassa käyttöön uusi tariffijärjestelmä (ns. kaa-
rimalli), jossa kuntarajojen sijaan vyöhykerajat perustuvat ensisijaisesti 
etäisyyteen Helsingin keskustasta. HSL, joka vastaa joukkoliikenteen 
suunnittelusta ja järjestämisestä Helsingin seudulla, päättää myös käy-
tettävästä taksa- ja lippujärjestelmästä. Uutta tariffijärjestelmää valmis-
tellessaan HSL on pyrkinyt yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla peri-
aatteilla toimivaan lippujärjestelmään. Tämä koskee myös opiskelijoi-
den ja muiden erityisryhmien alennusperusteita. 

HSL:n hallitus on päättänyt kaarimallissa käyttöön otettavien lippujen 
hinnoitteluperiaatteet, asiakasryhmät ja oikeudet matkustaa ilman lip-
pua. Tehdyt päätökset valmisteltiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja 
muutoksista pyydettiin jäsenkunnilta lausunnot.

Helsingin kaupunginhallitus on 16.9.2013 ja 11.5.2015 antanut lausun-
tonsa HSL:n uudesta tariffijärjestelmästä. Kaupunginhallituksella ei ollut 
huomautettavaa HSL:n tekemiin opiskelijalippujen määrittelyihin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa omalta osaltaan, että opiskelijali-
pun myöntämisperusteita ei ole tarpeen muuttaa. Jos alennusoikeuksia 
laajennettaisiin, lipputulojen pieneneminen jouduttaisiin kattamaan li-
säämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nosta-
malla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tar-
jontaa.

Aloitteessa mainitut Valman (ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus) piirissä olevat ovat oikeutettuja opiskelijalippuun, mikäli 
ovat alle 30 vuotiaita.
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Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 172
V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytös-
tä yöaikaan joukkoliikenteelle

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

"Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi niin, että Kruunusiltoja 
koskevissa selvityksissä pidetään edelleen mukana pelastusajoneuvo-
liikenteen lisäksi mahdollisuus sähköbussien ja taksien liikennöintiin sil-
lalla yöaikaan, jolloin ei ole raitiovaunuliikennettä. Näin kallis siltainves-
tointi saadaan käyttöön ympärivuorokautisesti."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikan-
sa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Laura Rissanen

Tyhjä: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Seija Muurinen ja 27 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan sen selvittämistä, millä ehdoilla Kruunusiltojen käyttö voi-
daan sallia yöaikaan joukkoliikenteen busseille ja takseille.

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 Kruunu-
sillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia vain hälytysajo-
neuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Raitiotiealueesta ei tehdä normaa-
lin kadun näköistä, vaan liitoskohdat katuverkkoon tehdään sellaisiksi, 
ettei silloille näytä johtavan ajoreittiä. Tarkoituksena on ehkäistä ajo-
neuvoliikenteen tahatonta eksymistä silloille ja tehdä selväksi, ettei ky-
seessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksillä hallitsemattomasti kulkeva 
ajoneuvoliikenne olisi riski raitioliikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudel-
le.

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30. Liikennöintiajan ulkopuolellakin radalla 
voidaan ajaa kalustosiirtoja varikoiden välillä, koulutusajoja sekä raitio-
tien ja kaluston kunnossapitoon liittyvää liikennettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa katumaisina ja sään-
nöllisen ajoneuvoliikenteen mahdollistavina. Katutilan mitoitus tulisi 
muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukaiseksi. Tähän ei varau-
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duta suunnittelussa. Ajoneuvoliikenteen tuominen yhteydelle kasvattai-
si myös raitioradan kunnossapitotarvetta ja kustannuksia.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen sil-
toja pitkin nopeuttaisi matkoja erityisesti Kruunuvuorenrannan alueelle, 
muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 141

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
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kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 13.12.2016 § 490

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Kruunusillat -hankkeen toteutus perustuu raitiotien yleissuunnitelmaan. 
Aloite liittyy liikennesuunnitelma-asioihin, jotka ovat kaupunkisuunnitte-
luviraston vastuulla.

Toteutukseen tähtäävässä suunnittelussa ei ole otettu huomioon tak-
sien tai linja-autojen liikennöintiä siltayhteyksillä Merihaasta Nihtiin ja 
Nihdistä Korkeasaaren kautta  Kruunuvuorenrantaan. Suunnittelurat-
kaisuilla on pyritty siihen, ettei ajoneuvoliikenne ohjautuisi näille osuuk-
sille.

Ajoneuvoliikenteen melulla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Korkea-
saaren eläinten elinolosuhteisiin etenkin yöaikaan. Näitä vaikutuksia ei 
ole tutkittu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 201

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuustolle koskien Seija Muurisen valtuustoaloitetta, että 
Kruunusilloilla selvitetään millä ehdoilla silloilla voidaan sallia yöaikaan 
bussi- ja taksiliikenne.

Kruunusillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia hälytysajo-
neuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on tavoit-
teena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä joh-
tavan ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin kadun näköistä. 
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Tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksymistä sil-
loille ja tehdä selväksi ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksil-
lä hallitsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitioliikenteen 
turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajoneuvojen 
osalta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjauskeskukseen 
ja kuljettajille. Kruunuvuorenrannan ja keskustan välinen joukkoliikenne 
perustuu pitkälti raitiotieliikenteelle, minkä vuoksi mahdollinen häiriö tai 
onnettomuustilanne yöaikaankin voisi heijastua pitkälle ja vaikuttaa aa-
mun liikenteen luotettavuuteen. 

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön liikenne Laajasaloon on suunniteltu 
hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. Liikennöintiajan 
ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja varikoiden välillä, 
koulutusajoja sekä raitiotien ja kaluston kunnossapitoon liittyvää liiken-
nettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa selvästi katumaisina. 
Katutilan mitoitus tulisi muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukai-
seksi, kun nyt mitoitus on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. 
Esimerkiksi Korkeasaaren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden väli-
nen tila on 5,5 metriä, mikä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa 
kohtaamista. Vastaavasti myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huo-
mioon reittiä käyttävä ajoneuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä moni-
mutkaisempia ja aiheuttaisi lisäkustannuksia alueen valvonnan suh-
teen. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille tekisi yhteydestä hou-
kuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvoliikenteelle, myös rai-
tiotien liikennöintiaikoina.

Ajoneuvoliikenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kunnos-
sapitotarvetta ja kustannuksia. Ajoneuvoliikenne vaatii säännöllistä liuk-
kaudentorjuntaa, kuten suolausta ja hiekoitusta, joita raitiotiellä välte-
tään. Hiekka tukkii kiskouria ja vaihteita, minkä vuoksi kiskourat, kis-
konliikuntalaitteet ja suistumisurat vaatisivat huomattavasti suurempaa 
kunnossapitotarvetta. Suola rasittaa kiskoja ja lyhentää niiden elinkaar-
ta. Lisäksi ajoneuvoliikenne rasittaa suuresti sillan sekä radan päällys-
rakenteita ja aiheuttaa urapaikkausta kapealla ajoväylällä jopa parin 
vuoden välein. Talviaikana nastarenkaat rasittavat kiskon pintaa ja li-
säävät kiskojen ylläpitohionnan tarvetta ja siten ylläpitokustannuksia.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen sil-
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toja pitkin nopeuttaisi matkoja erityisesti Kruunuvuorenrannan alueelle, 
muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla Helsingin kaupungin liikennelaitos katsoo, ettei 
Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista 
sallia bussi- ja taksiliikenteelle edes yöaikaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Topias Pihlava, projektipäällikkö, puhelin: 310 35471

topias.pihlava(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.11.2016 § 407

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Hankenumero 5264_61

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen hanke-
suunnitelman ja raitiotien yleissuunnitelman.

Kruunusillat-hankkeen siltayhteyksistä Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä 
Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan tehdään ajokelpoisia häly-
tysajoneuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Liikennesuunnittelussa on ta-
voitteena tehdä liitoskohdat katuverkkoon sellaisiksi, ettei silloille näytä 
johtavan ajoreittiä; raitiotiealueesta ei tehdä normaalin ajettavan kadun 
näköistä. Tarkoituksena on ehkäistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksy-
mistä silloille ja tehdä selväksi, ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Sil-
tayhteyksillä hallitsemattomasti kulkeva ajoneuvoliikenne on riski raitio-
liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle. Hälytys- ja kunnossapitoajo-
neuvojen osalta riskiä vähentää yhteydenpito raitioliikenteen ohjaus-
keskukseen ja kuljettajille.

Kruunusillat-yhteyden siltaosuuksilla Merihaasta Nihtiin ja Nihdistä Kor-
keasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan liikennöidään raitiovaunuilla 
päivittäin noin kello 5.30 – 1.30, eli liikennettä on varhaisaamusta yö-
hön asti. Ainoastaan ns. aamuyön joukkoliikennepalvelu Laajasaloon 
on suunniteltu hoidettavan Herttoniemen kautta kulkevin bussilinjoin. 
Liikennöintiajan ulkopuolellakin radalla voidaan ajaa kalustosiirtoja vari-
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koiden välillä. Sillalla voi myös olla kyseiseen ajankohtaan raitiotien 
kunnossapitoon liittyvää liikennettä.

Jos sillalla sallittaisiin säännöllinen ajoneuvoliikenne, vaikka vain yöai-
kaan, tulisi myös reitin liikennejärjestelyt toteuttaa katumaisina ja sään-
nöllisen ajoneuvoliikenteen mahdollistavina. Katutilan mitoitus tulisi 
muuttaa ajoneuvoliikenteen vaatimusten mukaiseksi, kun nyt mitoitus 
on tehty raitioliikenteen vaatimusten mukaan. Esimerkiksi Korkeasaa-
ren pysäkin kohdalla pysäkkikorokkeiden välinen tila on 5,5 metriä, mi-
kä ei mahdollista kahden linja-auton sujuvaa kohtaamista. Vastaavasti 
myös liikenteenohjauksessa tulisi ottaa huomioon reittiä käyttävä ajo-
neuvoliikenne, mikä tekisi järjestelyistä monimutkaisempia. Ajoneuvolii-
kenteen tuominen yhteydelle kasvattaisi raitioradan kunnossapitotar-
vetta ja -kustannuksia. Katumaisen väylän toteuttaminen silloille tekisi 
yhteydestä houkuttelevamman reitin myös luvattomalle ajoneuvoliiken-
teelle raitiotien liikennöintiaikoina.

Katuyhteys Laajasaloon Herttoniemen kautta on käytössä ympäri vuo-
rokauden ja yöaikaan ruuhkaton. Bussi- ja taksiliikenteen salliminen 
Kruunusillat-yhteyden uusia siltoja pitkin nopeuttaisi matkoja Kruunu-
vuorenrannan alueelle, muualla Laajasalossa vaikutus olisi vähäinen.

Näillä perusteluilla kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei Kruunusil-
lat-yhteyden siltaosuuksien käyttöä ole tarkoituksenmukaista sallia bus-
si- ja taksiliikenteelle, edes yöaikaan.

15.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37031

niko.setala(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 128

HEL 2016-010118 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Seija Muurisen valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa aloitteesta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
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Simo Wecksten

Lisätiedot
Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi
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§ 173
V 1.3.2017, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vanki-
työn jatkamisedellytysten turvaamisesta

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 niille palvelun asiakkaille, joille ei ole maksettu 300 päivää työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella.

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

Aloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.11.2016. Kaupunginhallitus 
palautti aloitteen valmisteluun ja esitti kuntouttavan vankityön rahoitta-
mista jatkossakin 12 kuukaudeksi mahdollisimman tehokkaiden työllis-
tymistulosten aikaansaamiseksi. Kaupunginhallitus kehotti kuulemaan 
jatkovalmistelussa työntekijöitä toiminnan arvioimiseksi.
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Kaupunginhallitus toteaa, että palkkatukityötä voidaan järjestää myös 
niille kuntouttavan vankityön asiakkaille, joille ei ole maksettu 300 päi-
vää työmarkkinatukea sillä edellytyksellä, että valtio tekee heille myön-
teisen päätöksen palkkatuesta.

Kuntouttava vankityö (KUVA) tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Ensim-
mäisessä vaiheessa vangit ovat vankityössä avovankilassa, ja kaupun-
ki toimii palkanmaksajana. Tämä vankityö ei ole työsuhteessa tehtyä 
työtä, joten se voidaan rinnastaa työttömyyteen. Näin ollen suurimmalle 
osalle vangeista voidaan vapautumisen jälkeen osoittaa palkkatuettua 
työtä, mikä muodostaa kuntouttavan vankityön toisen vaiheen. Molem-
mat vaiheet toteutetaan Stansvikin työmaalla. Tämän on katsottu edis-
tävän vapautumiseen liittyvän nivelvaiheen onnistumista ja sitä, että va-
pautunut vanki jatkaisi rikoksetonta elämää. Sosiaali- ja terveysvirasto 
järjestää näille vapautuville vangeille kuntoutusohjausta, mikä tukee yh-
teiskuntaan sopeutumista.

KUVA:n palkkatukijakson toteuttamiseen liittyvät ongelmat nousivat 
esille syksyllä 2015, kun TE-toimiston määrärahat loppuivat kesken 
vuotta ja myöhemmin tulleet lisämäärärahat suunnattiin 300 päivää 
passiivista työmarkkinatukea saaneisiin. Osa vangeista ei kuulunut tä-
hän kohderyhmään. Kuntouttavaa vankityötä jatkettiin lyhyen katkon 
jälkeen huolimatta siitä, että palkkakustannukset jouduttiin poikkeuksel-
lisesti kattamaan täysmääräisesti kaupungin työllisyysmäärärahoista.

KUVA on valmisteltu projektina yli kymmenen vuotta sitten sosiaali- ja 
terveysviraston ja rikosseuraamusviraston kesken, eikä siinä ole huo-
mioitu työllisyydenhoidon tavoitteita tai muuttuvia työhallinnon ohjeita. 
Kuntouttavan vankityön tavoitteet on asetettu kuntoutumisen ja uusinta-
rikollisuuden vähentämisen näkökulmasta. KUVA:n tulokset ovat olleet 
näistä tavoitteista katsoen hyviä.

Palkkatuen käyttöä linjataan sen sijaan työllisyydenhoidon tavoitteista 
käsin. Kuntouttavan vankityön palkkatukijaksonkin jälkeen työttömänä 
on 80 % asiakkaista ja siten vaikuttavuus on työllisyydenhoidon näkö-
kulmasta heikko. Yhtenä syynä heikkoon tulokseen on se, että keski-
määrin kuntouttavan vankityön asiakkaat ovat heikosti koulutettuja, joil-
le nykyisillä työmarkkinoilla on vähän tehtäviä tarjolla.

KUVA:n asiakkaille aikaisemmin järjestetty palkkatukijakso 12 kuukaut-
ta on pidempi kuin muille kaupungilla työskenteleville myönnetty palk-
katukijakso. Muille työttömille kaupungilla tarjotaan vuonna 2017 enin-
tään kahdeksan kuukauden palkkatukijakso.

Valtion myöntämän palkkatuen määrä ja kesto perustuvat asiakkaan 
työttömyyden kestoon. Työn tekeminen palkkatuella Helsingin kaupun-
gilla kuluttaa palkkatuen enimmäiskestoa ja vähentää siten jatkotyöllis-
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tymiseen käytettävissä olevaa tukea. Lakiin julkisista työvoima- ja yri-
tyspalveluista on 1.1.2017 alkaen tullut muutoksia, joiden mukaan palk-
katuen enimmäiskesto on aikaisemman 24 kuukauden sijaan pääsään-
töisesti 12 kuukautta. Muutoksen myötä 12 kuukauden mittainen palk-
katukijakso Helsingin kaupungilla estäisi kokonaan palkkatuen myöntä-
misen seuraavaan työsuhteeseen. Kaikkien tukikuukausien käyttämi-
nen kaupungilla ei ole perusteltua, jos työllistyminen kaupungin organi-
saatioon ei ole todennäköistä. Valtiolta saatavissa olevan palkkatuen 
käyttäminen kokonaisuudessaan kaupungilla heikentäisi asiakkaan jat-
kotyöllistymismahdollisuuksia yksityiselle tai kolmannelle sektorille, mi-
kä ei olisi tarkoituksenmukaista.

Palkkatukijakson aikana on tarkoitus saada avoimilla työmarkkinoilla 
tarvittavaa ammatillista osaamista. Kuntouttavan vankityön asiakkaille 
tulisi tarjota enemmän osaamisen kehittämisen palveluita. Parhaiten 
asiakkaiden työllistymistä voitaisiin edistää kartoittamalla heidän työllis-
tymisen palvelutarpeensa jo alkuvaiheessa ja järjestämällä sen mukai-
sia työllistymistä edistäviä palveluita. Nykyisellään heille on ollut tarjolla 
vain etukäteen määritellyn palvelupolun palvelut eli palkkatuettu työ.

KUVA:n koko palveluprosessi tullaan arvioimaan ja uudistamaan sosi-
aali- ja terveysviraston, kanslian työllisyyspalvelujen ja rikosseuraa-
musviraston kesken vuoden 2017 aikana. Valmistelussa selvitetään 
mahdollisuus tarjota KUVA:n asiakkaille esimerkiksi monialaisia TYP-
palveluita. Siten KUVA:n asiakkaille avautuisivat kaupungin työllisyys-
palvelut kokonaisuudessaan. Henkilöstöä kuullaan valmistelun yhtey-
dessä.

Uusi toimintamalli esitetään tulevalle elinkeinojaostolle syksyllä 2017 
samanaikaisesti palkkatukijaksoja koskevien linjausten kanssa. Ennen 
uusien linjausten voimaan saattamista järjestetään vuonna 2016 palk-
katuetussa työsuhteessa aloittaneille KUVA:n asiakkaille palkkatuettua 
työtä yhteensä 12 kuukautta sillä edellytyksellä, että valtio myöntää 
palkkatuen. Muiden osalta noudatetaan kaikille yhteisiä linjauksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Liitteet

1 Koivulaakso Dan ym. valtuustoaloite Kvsto 22.6.2016 asia 17

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1040

HEL 2016-007585 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

21.11.2016 Palautettiin

Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kaupunginhallitus palauttaa aloitteen valmisteluun huomioiden vanki-
työn (KUVAn) nykytilanteen ja esittää sen rahoittamista jatkossakin 12 
kk:si mahdollisimman tehokkaiden työllistymistulosten aikaansaamisek-
si. Jatkovalmistelussa kuullaan työntekijöitä toiminnan arvioimiseksi.

Kannattaja: Hannu Oskala

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, 
Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Mirka 
Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 0
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Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ää-
nin 4 - 10 (1 tyhjä).

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

ilkka.haahtela(a)hel.fi
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§ 174
V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suoja-
tiekaupungista

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki asettaisi tavoitteekseen olla turvallisempi suojatiekaupun-
ki. Tavoitteeseen pääsemiseksi aloitteessa esitetään mm. turvattomiksi 
koettujen suojateiden kartoittamista, liikennevalojen lisäämistä, no-
peusrajoitusten laskemista, poliisin valvonnan lisäämistä ja kampan-
jointia suojateiden turvallisuuden puolesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 38 (153)
Kaupunginhallitus

Kaj/1
20.02.2017

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

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja Helsingin 
poliisilaitoksen lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuus-
to on strategiaohjelmassaan vuosille 2013 - 2016 asettanut turvallisuu-
den yhdeksi kaupungin arvoista. Helsingin liikennesuunnittelun tavoit-
teet ja toimintalinjaukset on asetettu Liikkumisen kehittämisohjelmassa 
(kaupunginhallitus 12.1.2015).

Strategiaohjelman ja Liikkumisen kehittämisohjelman perusteella laadit-
tiin vuosina 2013 - 2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisoh-
jelma (kaupunginhallitus 5.10.2015), jonka lähtökohtana olivat myös 
valtakunnallinen ja seudullinen HSL:n laatima liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden visioksi asetettu nollavisio: "Helsingin liikennejär-
jestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään tar-
vitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vas-
tuullista ja koetaan turvalliseksi”. Kehittämisohjelmassa on asetettu lii-
kenneturvallisuustyön neljä painopistettä, jotka kaikki koskevat osal-
taan suojatieturvallisuutta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ensimmäinen painopiste on 
lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, johon sisältyvät 
kasvatukselliset toimenpiteet ja kampanjointi. Toinen painopiste on ja-
lankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen 
(erityisesti lapset ja ikäihmiset). Tämän painopisteen ensisijaiseksi toi-
menpiteeksi on asetettu suojateiden turvallisuuden parantaminen. Kol-
mantena painopisteenä on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, 
jonka tarkoituksena on tarkastella nopeusrajoitusten asettamista koko-
naisuutena sekä edelleen ajonopeuksien hallinnan edellyttämiä toimen-
piteitä. Neljäs painopiste on yhteistyö, koordinointi ja viestintä.

Suojateiden turvallisuuden parantamistyö on aloitettu kaupunkisuunnit-
teluvirastossa laatimalla valo-ohjaamattomien suojateiden arviointikri-
teerit ja kartoittamalla pääkatujen valo-ohjaamattomien suojateiden ti-
lannetta maastossa. Arviointikriteerit toimivat suunnittelijoiden tukena 
heidän arvioidessaan toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä eri koh-
teissa. Maastokartoitusten edetessä muodostuu suojatie-tietokanta, 
jonka avulla voidaan kriittisimmistä suojateistä tehdä tarkempia selvi-
tyksiä ja suunnitella toimenpiteitä. Tiedonkeruu mahdollistaa toimenpi-
teiden priorisoinnin. Yhtenä tekijänä arvioinnissa ovat asukkaiden pa-
lautteet.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä opetusviraston kanssa 
käynnistänyt myös kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen. Selvityksessä arvioidaan koulujen liikenneturvallisuustilannetta 
ja pilotoidaan noin viiden koulun kanssa uutta menettelytapaa eli "tur-
vallisuuskatselmusta". Katselmuksessa käydään koulun ja koululaisten 
vanhempien kanssa läpi mm. kunkin koulun lähiympäristön vaarallisim-
miksi koettuja paikkoja. Tuloksena esitetään mahdollisia toimenpiteitä 
kunkin tarkastellun koulun osalta. Kun katselmuksesta saadaan koke-
musta, voidaan menettelyä laajentaa kantakaupungin muihin kouluihin 
ja kehittää koko arviointimenetelmää myös esikaupunkialueelle.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on 
vuosittain kokoontuva yhteistyöryhmä poliisin ja kaupungin turvallisuu-
salan hallintokuntien kanssa. Kokouksissa mm. keskustellaan liikenne-
valvonnan painotuksista ja kohteista. Näissä neuvotteluissa voidaan 
vaikuttaa suojatievalvonnan tehostamiseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin nykyinen toiminta tukee val-
tuustoaloitteen esitysten toteutumista ja aloitteen toimenpiteet voidaan 
edelleen kytkeä entistä vahvemmin nykyisiin toimintatapoihin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Malin Petra valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 25
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto 16.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 145

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2016 § 371

HEL 2016-009631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan vuosille 2013–
2016 asettanut turvallisuuden yhdeksi kaupungin arvoista. Helsingin 
kaupungin turvallisuussuunnitelmassa on niin ikään sitouduttu tuke-
maan valtakunnallista sisäisen turvallisuuden tavoitetta, jonka mukaan 
Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät 
kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Helsin-
gin liikennesuunnittelun tavoitteet ja toimintalinjaukset on asetettu Liik-
kumisen kehittämisohjelmassa (kaupunginhallitus 12.1.2015). 

Strategiaohjelman ja Liikkumisen kehittämisohjelman perusteella laadit-
tiin vuosina 2013–2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisoh-
jelma (kaupunginhallitus 5.10.2015), jonka lähtökohtana olivat myös 
valtakunnallinen ja seudullinen HSL:n laatima liikenneturvallisuussuun-
nitelma. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden visioksi asetettu nollavisio eli "Helsingin liikenne-
järjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään 
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on 
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vastuullista ja koetaan turvalliseksi”. Kehittämisohjelmassa on asetettu 
liikenneturvallisuustyön neljä painopistettä, jotka kaikki koskevat osal-
taan suojatieturvallisuutta. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ensimmäinen painopiste on 
lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, johon sisältyvät 
kasvatukselliset toimenpiteet ja kampanjointi. Tähän toimenpiteeseen 
liittyen on vastikään käynnistetty yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen ja 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa uusi menettelytapa, 
jossa nuorilta kerättiin työpajassa tietoa nuorten oman lähialueen tur-
vattomiksi koetuista paikoista. Saatu palaute koettiin hyödylliseksi. 
Nuorisoasiainkeskuksella on säännöllisesti vastaavanlaisia tilaisuuksia 
eri kaupunginosissa, jolloin tietoa voidaan kerätä kattavasti asuinaluei-
den keskeisiltä käyttäjiltä eli lapsilta ja nuorilta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toinen painopiste on jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (eri-
tyisesti lapset ja ikäihmiset). Tämän painopisteen ensisijaiseksi toimen-
piteeksi on asetettu suojateiden turvallisuuden parantaminen. Suojatei-
den turvallisuuden parantamistyö on aloitettu kaupunkisuunnitteluviras-
tossa laatimalla valo-ohjaamattomien suojateiden arviointikriteerit ja 
kartoittamalla pääkatujen valo-ohjaamattomien suojateiden tilannetta 
maastossa. Arviointikriteerit toimivat suunnittelijoiden tukena heidän ar-
vioidessaan toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä eri kohteissa. 
Maastokartoitusten edetessä muodostuu suojatietietokanta, jonka pe-
rusteella voidaan nostaa kriittisimpiä suojateitä tarkempia selvityksiä ja 
toimenpiteiden suunnittelua varten. Tiedonkeruu mahdollistaa toimenpi-
teiden priorisoinnin kohteen tilanteen mukaan. Yhtenä tekijänä arvioin-
nissa ovat asukkaiden palautteet.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on yhteistyössä opetusviraston kanssa 
käynnistänyt myös kantakaupungin koulujen liikenneturvallisuusselvi-
tyksen. Selvityksessä arvioidaan koulujen liikenneturvallisuustilannetta 
ja pilotoidaan kriittisimpien noin viiden koulun kanssa uutta menettely-
tapaa eli "turvallisuuskatselmusta". Katselmuksessa käydään koulun ja 
koululaisten vanhempien kanssa läpi mm. kunkin koulun lähiympäristön 
vaarallisimmiksi koettuja paikkoja. Tuloksena esitetään mahdollisia toi-
menpiteitä kunkin tarkastellun koulun osalta. Kun katselmuksesta saa-
daan kokemusta, voidaan menettelyä laajentaa kantakaupungin muihin 
kouluihin ja kehittää koko arviointimenetelmää myös esikaupunkialueel-
le.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla on 
vuosittain kokoontuva yhteistyöryhmä poliisin ja kaupungin turvallisuu-
salan hallintokuntien kanssa. Kokouksissa mm. keskustellaan liikenne-
valvonnan painotuksista ja kohteista. Näissä neuvotteluissa voidaan 
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vaikuttaa suojatievalvonnan tehostamiseen. Helsingin poliisilaitoksen 
mukaan suojatievalvontaa on mahdollista lisätä resurssien puitteissa. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman kolmantena painopisteenä 
on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, minkä tarkoituksena on 
tarkastella nopeusrajoitusten asettamista kokonaisuutena sekä edel-
leen ajonopeuksien hallinnan edellyttämiä toimenpiteitä. Tällä hetkellä 
keskustelut nopeusrajoitusjärjestelmän periaatteista ovat käynnissä. 
Liikenneympäristön kanssa yhteensopivat, perustellut nopeusrajoituk-
set ja ajonopeuksia vahvistavat rakenteelliset toimenpiteet ovat keskei-
nen osa suojateiden turvallisuuden varmistamista.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman neljäs painopiste on yhteis-
työ, koordinointi ja viestintä. Painopisteen toimenpiteet ovat kaupungin 
liikenneturvallisuustyön koordinoinnin järjestäminen sekä Helsingin 
imagon luominen turvallisen liikkumisen kaupungiksi. Kaupunginhallitus 
on 3.8.2016 nimennyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjel-
man toimenpiteitä koordinoivan työryhmän vuoteen 2021 asti. Työryh-
mä koostuu eri kaupungin hallintokuntien sekä Helsingin liikenneturval-
lisuusyhdistyksen, Liikenneturvan, Helsingin poliisilaitoksen, Helsingin 
seudun liikenne -kuntayhtymän ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen edustajista. Työryhmän tehtävänä on Helsingin lii-
kenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksien 
toteutumisen edistäminen ja seuranta. Työryhmän työn erityisiä paino-
pisteitä ovat liikenneturvallisuusviestinnän kehittäminen (ml. jatkuva 
kampanja- ja tapahtumatoiminta), automaattisen liikennevalvonnan 
edistäminen ja fyysisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden edistämi-
nen. Edelleen työryhmän tehtäväksi tulee myös liikenneturvallisuuden 
kehittämisohjelman päivityksen laadinta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että kaupungin nykyinen 
toiminta tukee valtuustoaloitteen esitysten toteutumista ja aloitteen toi-
menpiteet voidaan edelleen kytkeä entistä vahvemmin nykyisiin toimin-
tatapoihin:

1. liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on asetettu tavoite 
suojateiden turvallisuuden parantamisesta

2. turvattomiksi koettuja suojateitä on kartoitettu sekä suunnittelun 
että asukkaiden näkökulmasta (mm. nuorisotilaisuudet, koulu-
laiskyselyt ja koulujen katselmukset, asukaspalautteet)

3. poliisin kanssa on säännöllinen yhteistyöryhmä, jossa valvonnan 
painotuksista keskustellaan
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4. pitkäjänteistä kampanjatoimintaa on käynnissä yhteistyössä Hel-
singin liikenneturvallisuusyhdistyksen ja Liikenneturvan kanssa. 

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koor-
dinoivan työryhmän perustaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja 
koordinoida kaupungin hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden liiken-
neturvallisuustyötä vastaamaan entistä paremmin valtuustoaloitteessa 
esitettyihin toimenpiteisiin. Koordinoivan työryhmän vastuulla olevassa 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivitystyössä voidaan myös 
entistä paremmin ottaa huomioon suojateiden keskeinen merkitys lii-
kenneturvallisuudelle.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen

Lisätiedot
Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi
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§ 175
V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden 
ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraava:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 47 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan palvelujen kehittämisestä vastaavien keskeisten viranhaltijoi-
den sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan, vanhusneuvoston ja kaupun-
ginvaltuuston jäsenten jalkautumista kokemusten saamiseksi vanhus-
palvelujen kenttätyöhön työntekijän työpariksi yhdeksi päiväksi vuonna 
2017. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jon-
ka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.  
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Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että palvelu-
jen hyvä tuntemus auttaa päätöksenteossa ja suunnittelussa mukana 
olevia palvelujen kehittämisessä ja asiakkaiden kuulemisessa.    

Aloitteessa esitetyn kenttätyöhön jalkautumisen lisäksi sosiaali- ja ter-
veysviraston palveluihin on mahdollista tutustua monin muinkin tavoin, 
kuten olemalla mukana asiakasraatien kokouksissa ja erilaisissa asia-
kastilaisuuksissa, osallistumalla vapaaehtoistoimintaan sekä vierailu- ja 
tutustumiskäynteihin. Lisäksi palautteen antaminen palveluista lisää tie-
toa ja auttaa kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveysviraston johtavat vi-
ranhaltijat osallistuvat suunnitellusti osana työtään eri yksiköiden toi-
mintaan työntekijöiden rinnalla.   

Kaupunginhallitus toteaa, että hoidon kannalta ulkopuolisten osallistu-
minen asiakastapaamisiin ei ole eettisesti ongelmaton asia. Luottamus-
henkilön osallistuminen esimerkiksi kotikäynnille työntekijän työparina 
edellyttää asiakkaan ja työntekijän kirjallista lupaa sekä luottamushen-
kilöltä kirjallista salassapitositoumusta. Luottamushenkilöllä ei ole oi-
keutta käyttää asiakastapaamisessa saamiaan tietoja julkisesti muussa 
yhteydessä.      

Tampereella toteutettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden jalkau-
tuminen vanhustyön pariin v. 2015 - 2016. Kokeilusta laadittu raportti 
on liitteenä 3. 

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitettyä jalkautumista on 
mahdollista toteuttaa jo tällä hetkellä sopimalla siitä sosiaali- ja terveys-
viraston kanssa. Samalla on varmistettava palvelujen käyttäjien ja työn-
tekijöiden oikeuksien ja yksityisyyden suojan toteutuminen. Sosiaali- ja 
terveysvirasto valmistelee parhaillaan toimintamallia, jonka avulla luot-
tamushenkilöt saavat helposti yhteyden virastoon halutessaan sopia 
jalkautumisesta viraston eri yksiköihin.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto jalkauttamisesta vanhuspalveluihin 

12.10.2016
3 Raportti, Tampere 2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 146

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 302

HEL 2016-009633 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle luottamus-
henkilöiden ja viranhaltijoiden jalkauttamisesta vanhuspalvelujen ken-
tälle koskevasta Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta seuraavan esitte-
lijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Luottamushenkilöiden osallistumiseen kotihoidon asiakkaiden koti-
käynneille sisältää asiakkaan näkökulmasta ongelmallisia kohtia. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö turvaa asiakkaan ja potilaan oi-
keudet häntä koskevien tietojen salassapitoon. Jo sosiaali- tai tervey-
denhuollon asiakkuus on salassa pidettävä asia eikä työntekijä saa an-
taa tietoa siitä ulkopuolisille. Asiakastapaamisessa saatu tieto asiak-
kaan ympäristöstä on myös salassa pidettävää. Useat kotihoidon 
asiakkaat, kuten monet muutkin ikääntyneiden palvelujen asiakkaat, 
ovat muistisairaita. Heidän kykynsä itse arvioida ja tehdä päätöksiä ja 
suojella omaa yksityisyyttään voi olla rajoittunutta. Helsingin kaupunki 
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palvelujen tarjoajana on sitoutunut turvaamaan myös heikoimmassa 
asemassa olevien asiakkaiden oikeudet. Luottamushenkilön eli hoidon 
kannalta ulkopuolisen osallistuminen kotikäynnille hoidettavan kotona 
ja hoitotilanteessa ei ole eettisesti ongelmaton asia. Koti on yksityinen 
paikka eikä ennakkojärjestelyistä huolimatta voida olla varmoja siitä, et-
tä asiakkaan näkökulmasta yksityisyys ja salassapito toteutuu. 

Palvelujen hyvä tuntemus voi edesauttaa päätöksenteossa ja suunnit-
telussa mukana olevia kehittämään palveluja ja kuulemaan asiakkaita 
nykyistä paremmin. Palveluihin on mahdollisuus tutustua muutenkin 
kuin osallistuen kotikäynnille. Erilaisten asiakasraatien toiminnan seu-
raaminen ja asiakastilaisuuksiin osallistuminen antavat paljon tietoa toi-
minnasta. Vapaaehtoistoimijana tutustuu myös palveluihin. Helsingin 
sosiaali- ja terveysvirastossa toimivat vapaaehtoistyön koordinaattorit 
ohjaavat ja avustavat vapaaehtoisia. He voivat myös ohjata luottamus-
henkilöitä palvelujen äärelle. Eläkeläisille ja työttömille tarkoitettuun pal-
velukeskustoimintaan voi jokainen tutustua vapaasti vieraillen halua-
missaan palvelukeskuksissa ja osallistuen eri tapahtumiin. Toisten 
asiakkaiden kanssa keskustellen saa monipuolisen käsityksen siitä, mi-
ten palvelu toimii. Ensimmäistä kertaa palveluja kohtaava voi myös 
nähdä uusia asioita, joita vakituiset asiakkaat ja henkilökunta eivät huo-
maa. Siksi palautteen antaminen ja huomioiden viestittäminen yksiköi-
den esimiehille on tärkeää ja auttaa parantamaan palvelua. Palautteen 
voi antaa myös palautejärjestelmän kautta. Sieltä voidaan koota luotta-
musmiesten palautteet erikseen käsittelyyn. 

Sosiaali- ja terveysviraston johtavat viranhaltijat osana työtään ja pe-
rehtymistään osallistuvat suunnitellusti eri yksiköiden toimintaan työnte-
kijöiden rinnalla. Luottamushenkilöillä on jo tällä hetkellä mahdollisuus 
tutustua palveluihin eri tavoin ottaen huomioon hoidon luottamukselli-
suus ja asiakkaiden tietosuoja. Luottamushenkilön osallistuminen koti-
käynneille työntekijän työparina on asiakkaan tietosuojan näkökulmasta 
ongelmallista. Luottamushenkilön osallistuminen kotikäynnille edellyt-
tää kirjallista lupaa kotihoidon asiakkaalta ja työntekijältä sekä luotta-
mushenkilön kirjallisen salassapitositoumuksen. Luottamushenkilöllä ei 
ole oikeutta käyttää kotikäynnillä saamiaan tietoja julkisesti muussa yh-
teydessä. Asiakkaiden yksityisyyden ja tietosuojan turvaamiseksi sosi-
aali- ja terveyslautakunta ei pidä tarpeellisena organisoida erikseen 
luottamushenkilöille tutustumisaikaa yhdeksi päiväksi vanhuspalvelujen 
kenttätyöhön työntekijöiden työpariksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden jalkautumisella van-
huspalvelujen pariin ei ole suoria terveys- ja hyvinvointivaikutuksia."
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Käsittely

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus 1:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleesta 4 viimeinen virke ja korvataan 
se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että mahdol-
lisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään edelleen kuullen Tampe-
reen kokemuksia vastaavan jalkautumisen toteuttamisesta käytännös-
sä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (Anna Vuorjoki): Poistetaan kappaleesta 4 
viimeinen virke ja korvataan se tekstillä: "Sosiaali- ja terveyslautakunta 
pitää tärkeänä, että mahdollisuutta toteuttaa jalkautuminen selvitetään 
edelleen kuullen Tampereen kokemuksia vastaavan jalkautumisen to-
teuttamisesta käytännössä."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Laura Nordström, 
Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Gunvor Brettschneider, Miina Kajos, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Jouko Malinen, Tuula Salo

Poissa: 2
Kimmo Parhiala, Tuomas Tuure

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
3 (tyhjää 2 ja poissa 2).

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 49 (153)
Kaupunginhallitus

Stj/2
20.02.2017

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

§ 176
V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite 
varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Anna Vuorjoen ja 
Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutetut Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen sekä 28 muuta valtuutet-
tua esittävät aloitteessaan varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan 
käynnistämisen selvittämistä. 

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

Kaupunginhallitus viittaa saamiinsa lausuntoihin ja pitää tärkeänä, että 
varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja perheet saavat riittävästi ja 
oikea-aikaisesti psykologipalveluja sekä varhaiskasvatuksen henkilö-
kunta konsultointipalveluja. Tällä hetkellä varhaiskasvatusvirasto ja 
opetusviraston ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinaja saavat psy-
kologipalvelut lastenneuvoloista ja perheneuvoloista. Tämän lisäksi osa 
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psykologipalveluista toteutetaan esiopetuksessa oleville lapsille esiope-
tuksen oppilashuoltona.

Sosiaali- ja terveysviraston neuvolan ja perheneuvolan psykologeilla on 
toimivat yhteistyörakenteet ja selkeä työnjako varhaiskasvatuksen toi-
mijoiden kanssa. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että yhteistyöraken-
teet ja riittävät psykologikonsultaatiot ja -palvelut turvataan myös jat-
kossa.

 Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vastaa lapsiryh-
män ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista ja puuttumisesta ennalta eh-
käisevästi kiusaamiseen ja muihin hyvinvointia vaarantaviin tekijöihin. 
Tehtävänä on edistää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten kunnioit-
tamista ja arvostamista sekä sosiaalisia- ja kaveritaitoja. Lapsen hyvin-
vointi, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja mm. yhteisöllinen esiopetuksen 
oppilashuoltotyö ovat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökun-
nan tärkeimpiä tehtäviä ja vastuita.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollon 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ta-
pauskohtaisesti lapsen oppilashuollollisen, yksilöllisen tuen tarpeen sel-
vittämiseksi.

Neuvolan ja perheneuvolan psykologit tekevät tiivistä yhteistyötä var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen työnteki-
jöillä on mahdollisuus konsultoida sekä neuvolan että perheneuvolan
psykologeja päivittäin tarjottavana puhelinkonsultaationa. Lisäksi neu-
volapsykologit jalkautuvat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen 
jälkeen ja ohjaavat henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa ja toteutta-
misessa sekä osallistuvat alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Varhaiskasvatuksessa on yhteensä 17 kiertävää erityislastentarhan-
opettajaa, jotka konsultoivat aktiivisesti neuvolapsykologeja ja tekevät 
tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle eri-
tyislastentarhanopettajalle kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutta koskeva havainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi kier-
tävä erityislastentarhanopettaja osallistuu varhaiskasvatuksen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman 
sekä lasten kehitystason ja tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

annikki.thoden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettujen Anna Vuorjoki ja Mari Holopainen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 147

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

annikki.thoden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 24.01.2017 § 9

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ym. aloitteesta varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi seuraavan lausunnon: 

Lausunto on yhteneväinen varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon 
kanssa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa edelleen 
riittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille varhaiskasva-
tuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalveluja varhais-
kasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkieli-
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sellä päivähoito- ja koulutuslinjalla saadaan psykologipalveluja lasten-
neuvoloista ja perheneuvoloista varhaiskasvatuksen osalta ja esiope-
tuksen oppilashuollossa käytetään koulupsykologipalveluja.

Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon kos-
kien palvelujen saatavuuden tärkeyttä Helsingin kaupungin johtamisuu-
distuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen myötä. Varhaiskasvatuksel-
le on turvattava moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologipalve-
lut niin maakunta- kuin kuntatasolla ja uudistusten jälkeen myös ruot-
sinkielisille perheille.

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Opetuslautakunta yhtyy varhaiskasvatuslautakunnan lau-
suntoon koskien tämän palvelun turvaamista.

Opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslinjalla on yh-
teensä 3 kiertävää erityislastentarhanopettajaa, jotka konsultoivat var-
haiskasvatuksen henkilöstöä ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen tu-
kemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan 
työnkuva on yhteneväinen sekä suomenkielisessä että ruotsinkielises-
sä varhaiskasvatuksessa. Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuk-
sen psykologipalvelukokonaisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja 
terveysviraston psykologipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen 
oppilashuollon psykologipalvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää 
kokonaisresursointia. Ruotsinkielisellä puolella toimii tällä hetkellä 1 
neuvolapsykologi ja perheneuvolassa toimii 2 psykologia. Yksittäisten 
lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityisosaamista, jo-
ta tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyössä. Sen riittä-
vä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että myös ruotsinkielisille lapsiper-
heille taataan kaupungissa riittävät psykologipalvelut. 

Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä selvitetään psykolo-
gien hallinnollinen sijainti.

Käsittely
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24.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti lausuntoehdotuksensa toiseksi viimeistä kappaletta 
("Opetuslautakunta pitää tärkeänä,…") poistamalla siitä sen jälkimmäi-
sen virkkeen ("Opetusviraston talousarviossa ei…") ja lisäämällä sen 
jälkeen uudeksi kappaleeksi seuraavaa: 

"Tällä hetkellä opetusviraston ruotsinkielisellä päivähoito- ja koulutuslin-
jalla työskentelee viisi psykologia, jotka palvelevat ruotsinkielistä esi- ja 
perusopetusta. Vastaavanlainen palvelu varhaiskasvatuksen piirissä 
oleville lapsille tukisi lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä edesaut-
taisi lapsen siirtymävaiheita. Psykologipalveluiden organisointi esi- ja 
perusopetuksen tapaan tukisi myös eheää oppimisen polkua. Opetusvi-
raston nykyisessä talousarviossa ei ole varattu määrärahaa varhais-
kasvatuksen psykologipalvelua varten."

Jäsen Korkkula teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen lop-
puun lisätään seuraavaa:

"Opetuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisölli-
sen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhais-
kasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden 
puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväko-
deissa. Opetuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvi-
tetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen to-
teuttamiseksi käytännössä."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Fabricius, päivähoidon päällikkö, puhelin: 310 44803

nina.fabricius(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 286

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle varhaiskas-
vatuksen psykologitoiminnan käynnistämisestä seuraavan lausunnon:
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"Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vastaa päivähoi-
don lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista. Lisäksi hoito- ja 
kasvatushenkilökunnan tehtävänä on yhteisöllinen esiopetuksen oppi-
lashuoltotyö. 

Tällä hetkellä esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvista kuraattoripalve-
luista vastaa esiopetuksen vastaava kuraattori sekä sosiaali- ja ter-
veysviraston lapsiperheiden perhetyön sosiaaliohjaajat. Esiopetuksen 
oppilashuoltoon kuuluvista psykologipalveluista vastaavat neuvolan ja 
perheneuvolan psykologit.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollon 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa ta-
pauskohtaisesti yksittäisen lapsen oppilashuollollisen tuen tarpeen sel-
vittämiseksi.

Neuvolan ja perheneuvolan psykologit tekevät tiivistä yhteistyötä var-
haiskasvatuksen henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen työnteki-
jöillä on mahdollisuus konsultoida sekä neuvolan että perheneuvolan 
psykologeja päivittäin tarjottavana puhelinkonsultaationa. Lisäksi neu-
volapsykologit jalkautuvat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen 
jälkeen ja ohjaavat henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa ja toteutta-
misessa sekä osallistuvat alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin. 

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat aktiivisesti neuvolapsykologeja ja teke-
vät tiivistä yhteistyötä lapsen tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle 
erityislastentarhanopettajalle kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuutta koskeva havainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi kier-
tävä erityislastentarhanopettaja osallistuu varhaiskasvatuksen suunnit-
teluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatussuunnitelman 
sekä lasten kehitystason ja tarpeiden mukaisesti. 

Lasten ja perheiden tukemista sekä eri toimijoiden yhteistyötä kehite-
tään valtakunnallisessa lasten ja perheiden palveluiden muutosohjel-
man ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin tukena” -hankkeessa, jossa Helsinki on mukana muiden pääkau-
punkiseudun kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveysviraston neuvolan ja perheneuvolan psykologeilla on 
toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot varhaiskasvatuksen kanssa ja 
sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että yhteistyörakenteet ja 
riittävät psykologikonsultaatiot ja -palvelut turvataan jatkossakin Helsin-
gin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen sekä valtakunnallisen 
sote-uudistuksen jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Laadukas ja kokonaisvaltainen varhaiskasvatus edistää lapsen hyvin-
vointia, yhteisöllisyyttä sekä sosiaalisia taitoja. Riittävät ja oikea-aikai-
set psykologipalvelut lapsille ja perheille sekä psykologikonsultaatiot 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle varmistavat osaltaan laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteutumista."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 22.11.2016 § 132

HEL 2016-009634 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ja Holopaisen 
ym. aloitteesta varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämi-
seksi seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatus saa 
edelleen riittävästi ja oikea-aikaisesti psykologin palveluja kaikille var-
haiskasvatuksessa oleville lapsille ja perheille, sekä konsultointipalvelu-
ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Tällä hetkellä varhaiskasvatus-
virasto saa psykologipalveluja lastenneuvoloista ja perheneuvoloista. 
Lisäksi osa psykologipalveluista toteutetaan esiopetuksessa oleville 
lapsille esiopetuksen oppilashuoltona.

Palveluiden saatavuuden kannalta on olennaista, että Helsingin kau-
pungin johtamisuudistuksen ja valtakunnan sote-uudistuksen ja siihen 
liittyvän lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jälkeen varhaiskas-
vatukselle on tarjolla moninaiset, riittävät ja asiakaslähtöiset psykologi-
palvelut niin maakunta- kuin kuntatasollakin. 

Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat varhais-
kasvatushenkilöstön tehtävä, johon tulee tarvittaessa saada psykologin 
konsultointia. Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilökunta vas-
taa lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen hyvinvoinnista ja puuttumisesta 
ennalta ehkäisevästi kiusaamiseen ja muihin hyvinvointia vaarantaviin 
tekijöihin. Tehtävänä on edistää ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, toisten 
kunnioittamista ja arvostamista sekä sosiaalisia- ja kaveritaitoja. Lap-
sen hyvinvointi, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja mm. yhteisöllinen esio-
petuksen oppilashuoltotyö ovat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatus-
henkilökunnan vastuulla.
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Henkilökunta saa konsultaatioapua päivittäin tarjottavana puhelinkon-
sultaationa neuvolapsykologeilta, joka on varsinkin kiertävien erityislas-
tentarhanopettajien aktiivisessa käytössä. Neuvolapsykologit jalkautu-
vat tarvittaessa päiväkotiin lapsen tutkimuksen jälkeen ja ohjaavat päi-
vähoidon henkilökuntaa tukitoimien suunnittelussa. Neuvolan psykolo-
git osallistuvat myös alueellisiin oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Varhaiskasvatusvirastossa on yhteensä 14 kiertävää erityislastentar-
hanopettajaa, jotka konsultoivat ja ovat kiinteässä yhteistyössä lapsen 
tukemiseen liittyvissä asioissa. Kiertävälle erityislastentarhanopettajalle 
kuuluu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta koskeva ha-
vainnointi, konsultointi ja ohjaus. Lisäksi hän osallistuu lapsiryhmän, 
toimipisteen ja varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatuksen ja erityisen 
tuen kokonaisvaltaiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämi-
seen varhaiskasvatussuunnitelman sekä lasten kehitystason ja tarpei-
den mukaisesti.

Yksittäisten lasten tutkimus- ja hoitoprosessit ovat psykologien erityiso-
saamista, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteistyös-
sä. Sen riittävä määrä tulee tulevaisuudessa turvata.

Varhaiskasvatuksen hoito-ja kasvatushenkilökunnalla, sekä kiertävillä 
erityislastentarhanopettajilla on toimivat yhteistyörakenteet ja työnjaot 
varhaiskasvatuksessa olevalle psykologitoiminnalle. 

Asiakaslähtöisen ja osuvan varhaiskasvatuksen psykologipalvelukoko-
naisuuden toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveysviraston psykolo-
gipalvelujen ja esiopetuksen yksilökohtaisen oppilashuollon psykologi-
palvelujen sujuvaa synkronointia ja riittävää kokonaisresursointia.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että alle kouluikäsille on 
kaupungissa riittävät psykologipalvelut. Varhaiskasvatusviraston talou-
sarviossa ei ole varausta varhaiskasvatuksen psykologitoimintaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Selkeä työnjako ja hyvä yhteistyö riittävästi resursoiduilla psykologipal-
veluilla mahdollistavat varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden hyvin-
voinnin edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyn.

Käsittely

22.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäysesitys lausunnon loppuun: 
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Varhaiskasvatuslautakunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yh-
teisöllisen oppilashuollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta 
varhaiskasvatukseen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakentei-
den puitteissa mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päivä-
kodeissa. Varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuusto-
kaudella selvitetään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän 
tavoitteen toteuttamiseksi käytännössä.

Kannattaja: Pauliina Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäysesitys lausunnon loppuun:  Varhaiskasvatuslauta-
kunta suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että yhteisöllisen oppilas-
huollon ajatusta laajennettaisiin perusopetuksesta varhaiskasvatuk-
seen ja että psykologiresurssia olisi nykyisten rakenteiden puitteissa 
mahdollista osoittaa yhteisöllisen työn tekemiseen päiväkodeissa. Var-
haiskasvatuslautakunta toivoo, että tulevalla valtuustokaudella selvite-
tään mahdollisuutta lisätä budjettiin resursseja tämän tavoitteen toteut-
tamiseksi käytännössä.

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Mika Ebeling, Juha Levo, Terhi Mäki, Juha Sola

Ei-äänet: 4
Pauliina Lehtinen, Petra Malin, Aleksi Niskanen, Timo Salmelin

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vas-
taehdotuksen äänin 5–4.

08.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 177
V 1.3.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakenne-
lain (1698/2009) mukaan

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura 
Rissasen edhotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää antaa seuraavan lausunnon: 

Kunnan jäsenen esitys kunnan osan siirrosta Espoon kaupunkiin

Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla esittävät Rysskär-nimisen lunastu-
syksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän vesialueen 
siirtämistä Helsingistä Espooseen, liite 1. Vesialueen osalta hakija on 
tehnyt kaksi vaihtoehtoista siirtoesitystä. 

Esitetty kunnanrajamuutos 1 lähtee pohjoisessa Korkeakupu-nimiseltä 
saarelta etelään Rysäkarin itäpuolelta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan 
ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 
hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria (ve-
sialuetta ja Nuottakari-niminen suojeltu saari). Kunnanrajamuutos 2 
lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntarajasta Nuottakarin eteläpuolelta 
Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy lounaaseen liittyen nykyiseen 
kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 930 hehtaaria, josta 
kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaaria. Rajamuutosehdotuk-
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set käyvät ilmi esityksen tekijän laatimasta kartasta, liite 2, ja kiinteistö-
viraston laatimasta kartasta, liite 3.

Rysäkari linnake Oy:n omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin 
suuruisesta Rysäkari-nimisestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 heh-
taarin suuruisesta vesialueesta.  

Helsingin kaupungin kanta

Kaupunginvaltuusto vastustaa esitettyä Helsingin kaupungin osan siir-
tämistä Espoon kaupunkiin.

Esitys ei täytä kuntarakennelain mukaisia kuntajaon muuttamisen edel-
lytyksiä. Esityksessä ei ole myöskään tuotu esiin sellaisia painavia syi-
tä, joiden vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos on perusteltu 
kummassakaan vaihtoehdossa.

Perustelut

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon kuntarajan tuntu-
massa. Kyseessä on entinen sotilassaari, joka on yksi Helsingin edus-
talle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maailmanso-
dan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja rakennel-
mat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Muita lin-
noitusketjun saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, 
Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Iso-
saari, Kuivasaari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki ovat va-
pautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä.

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan, liite 4, Rysäkariin on 
merkitty lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspis-
te.
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Hel-
singin yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. 
Yleissuunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Helsingillä on erinomaiset edellytykset toteuttaa merellisten alueiden 
kehittymiseen suunnattuja toimenpiteitä ja suunnitella ns. sinirakenteen 
kehitystä. Kaupungin edustalla on ainutlaatuinen merellisen Helsingin 
kansallismaisema ja maailmanperintökohde Suomenlinna ja monia 
kulttuurihistoriallisia kohteita. Mikäli alue pilkotaan useamman kunnan 
kaavoituskohteiksi ja palvelukokonaisuuksiksi, tämä vaikeuttaa tarpeet-
tomasti suunnittelua ja alueen hyödyntämistä. Esitetyllä muutoksella ei 
saavuteta alueellisesti eheää kokonaisuutta tai edistetä yhdyskuntara-
kenteen toimivuutta. 

Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteena on yritys-
toiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen 
edistäminen ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymi-
sen edistäminen. 

Rysäkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin int-
resseissä. Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain ja 
niin, että toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Kaupunki-
suunnitteluvirastossa vuonna 2011 käynnistynyt alustava asemakaava-
suunnittelu on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinoharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä. Rysäkarin 
alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittä-
vään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. 

Helsingin uusi luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015–2024 turvaa erityi-
sesti metsäverkoston, Natura-verkoston ja saaristoluonnon arvoja. 
Kaupungin alueella on yli 50 luonnonsuojelukohdetta, jotka ovat pää-
sääntöisesti pieniä. Rysäkari yhdessä rantavesiensä kanssa on luoki-
teltu I arvoluokan kasvikohteeksi, josta osa (0,43 ha) on rajattu ELY-
keskuksen päätöksellä suojeltavaksi luontotyypiksi. On tarkoituksenmu-
kaista, että saaristoluonnon arvoja turvataan yhtenäisellä ohjelmalla.

Virkistyskalastuksen näkökulmasta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat 
lähinnä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Helsin-
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gin ja Espoon yhteislupia. Esitetyllä kuntarajan siirrolla ei ole merkittä-
viä vaikutuksia kalastusmahdollisuuksiin alueella.

Lähin Helsingin kaupungin terveysasema sijaitsee noin viiden kilomet-
rin päässä Rysäkarilta Lauttasaaressa. Pääkaupunkiseudun asukkailla 
on vapaus valita terveysasemapalvelut yli kuntarajojen eikä esitetty 
kuntarajan muutos vaikuta oikeuteen valita terveyspalveluita.

Rysäkari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen ja vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Yhteenveto

Kuntarakennelain (1698/2009) mukaan kuntajaon muuttamisen edelly-
tyksinä on, että muutos edistää lain 2 §:n tarkoitettuja kuntajaon kehit-
tämisen tavoitteita sekä parantaa lain 4 §:n mukaisia asioita.

Lain mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muo-
dostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Rysäkarin irrottaminen merilin-
noitusketjusta tarkoittaisi kaupungin saaristo- ja merialueen pirstaloitu-
mista kulttuurihistoriallisesta ja ympäristöllisestä näkökulmasta. Esitetty 
kuntarajanmuutos heikentäisi Helsingin strategisena tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Kuntarajan siirrolla ei ole vaikutusta tarpeeseen alueen asumisen, vir-
kistyskäytön tai palvelujen parantamisen kannalta. Liikennöinnin ja ve-
sihuollon näkökulmasta Helsinki ja Espoo ovat samojen kuntayhtymien 
jäseniä.

Esitettyä kuntarajamuutosta ei voida pitää vähäisenä ottaen huomioon 
meripinta-alan laajuuden ja merellisen yhdyskunta- ja elinkeinoraken-
teen kehityksen erityisesti saaristossa. Esityksen kohteena olevan alu-
een pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin 
vesipinta-alasta. Myöskään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa 
(930 hehtaaria) ei voida pitää vähäisenä.

Esittelijän perustelut

Kuntajaon muuttamista koskevan esityksen vireillepanosta ja valmiste-
levasta käsittelystä säädetään kuntarakennelaissa. Lain mukaan kun-
nan jäsen toimittaa esityksen oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka 
on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien 
valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta perus-
teluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava lausunnot valtiovarainmi-
nisteriölle kuuden kuukauden kuluttua esityksen vastaanottamisesta.
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Rysäkarin Linnake Oy ja Tom Kaisla tekivät esityksen Rysäkarin siirtä-
miseksi Espoon kaupunkiin 26.9.2016 ja valtiovarainministeriö siirsi 
30.9.2016 esityksen Helsingin kaupungille kuntarakennelain mukaista 
valmistelevaa käsittelyä varten. Esityksen tekijä katsoo, että kuntarajan 
siirto on paras ratkaisu asumisen ja elinkeinon harjoittamisen kannalta, 
kun vuosien varrella ei ole Helsingin kaupungin kanssa löytynyt ratkai-
sua mm. palveluiden, vesiliikenteeseen ja kunnallistekniikkaan liittyvis-
sä kysymyksissä.

Esityksen tekijälle varattiin tilaisuus täydentää esitystään kartta-esityk-
sellä marraskuussa 2016 ja hän toimitti 3.11.2016 kartalle piirrettynä 
kaksi vaihtoehtoista rajansiirtoa.

Esityksestä on pyydetty Espoon kaupunginvaltuuston lausunto. Lau-
sunnossaan 14.12.2016 Espoon kaupunginvaltuusto ilmoittaa, ettei se 
näe estettä kunnanrajan siirrolle. Tarkoituksena on, että kaupunginhalli-
tus toimittaa molempien kaupunkien valtuustojen lausunnot valtiova-
rainministeriölle valtuuston toimeenpanopäätöksen yhteydessä.

Esityksestä pyydettiin myös kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, ympäris-
tö-, liikunta- ja yleisten töiden lautakuntien lausunnot sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan lausunto. Saadut lausunnot ilmenevät päätöshisto-
riasta. 

Päätösehdotus on valmisteltu saatujen lausuntojen ja niiden sisältä-
mien näkökohtien pohjalta ja kaupunginkanslian eri osastojen edusta-
jien yhteistyönä.

Helsingin kaupungin intressissä on, että Suomenlahden rannikolle syn-
tyy merellisten virkistys- ja matkailupalveluiden verkosto. Kaupunki on 
jäsenenä myös mm. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksessä, joka 
omistaa etappisatamia ja saaria. Palveluverkoston asiakkaille ja erityi-
sesti turisteille Helsinki on kaikkein keskeisin lähtö- ja paluupaikka. Hel-
sinki ja Espoo ovat ns. saaristo-osakuntia ja kaupungit tekevät yhteis-
työtä mm. Finpro:n Visit Finland -ohjelman merellisen saariston teema-
pohjaisen kärkihankkeen tuotekehityksessä. 

Helsingin rannoille ja saaristoon on 2000-luvulla toteutettu uusia käynti-
kohteita ja palveluita kasvavan kysynnän tarpeisiin. Mannerrannan lä-
heisyydessä sijaitsevat kohteet kuten Lonna ja Vallisaari helpottavat 
Suomenlinnaan kohdistuvaa käyttöpainetta. Lonnan vesiliikenneyhtey-
det hoidetaan Suomenlinnan reitin osana; Vallisaari on niin iso yleisölle 
avoin kohde, että vesiliikenteen järjestämiseen on ollut halukkuutta. 
Helsingissä on HSL:n järjestelmään liittyvän Suomenlinnan liikenteen 
ohella vain itsekannattavuusperiaatteella toimivaa vesiliikennettä.
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Merellisen Helsingin kehittämisessä edetään vaiheittain. Puolustusvoi-
mien käytössä olleiden saarien muuntuminen uusiin käyttötarkoituksiin 
on tuonut mahdollisuuksia ja tuo lähivuosina niitä lisää uusien virkistys- 
ja matkailupalveluiden kehittämiseen lähinnä yritysvetoisesti.

Kuntajaon muutoksiin sovellettava lainsäädäntö

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on 
elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva 
kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edelly-
tyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialuees-
ta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja 
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asuk-
kaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä 
omasta palvelutuotannosta

Kuntajaon muuttamisen edellytyksistä säädetään 4:ssä. Kuntajakoa 
voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon ke-
hittämisen tavoitteita sekä parantaa:

1. kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelu-
jen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan 
toimintakykyä;

2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin-
nallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osal-
ta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin 
päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muo-
dostuisi yhdestä alueesta.

Alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan muo-
dostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muut-
tamisen edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kan-
nalta.

Valtioneuvosto päättää 21 §:n mukaan kuntajaon muuttamisesta tai sitä 
koskevan esityksen hylkäämisestä. Valtiovarainministeriö voi päättää 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena 
olevan kunnan valtuusto ei ole sitä vastustanut, tai hylätä esityksen 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena 
olevan kunnan valtuusto on sitä vastustanut. Tai ministeriö voi hylätä 
esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos se katsoo, et-
tei kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. 
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Kuntarakennelain 19 §:n mukaan kunnan osan siirtämisestä toiseen 
kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan 
kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.

Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston 
vastustuksesta huolimatta, jos:1) muutos on muutosta vastustavan 
kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon muutoksen vaikutukset 
kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talou-
teen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin 
niihin verrattaviin seikkoihin; tai 2) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun alu-
een kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos merkittävästi hei-
kennä muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vas-
tata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Rysäkarin Linnake Oy:n ja Tom Kaislan esitys
2 Esityksen liitekartta
3 Kiinteistöviraston laatima liitekartta
4 Merellinen teemakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 19

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rysäkarin linnake Oy  (2433106-6) ja ********** esittää Rysskär nimisen 
lunastusyksikön (91-414-2-3) sekä lunastusyksikön ympäröimän laajan 
vesialueen siirtämistä Helsingistä Espooseen. Rysäkari linnake Oy:n 
omistama Rysskär muodostuu 9,65 hehtaarin suuruisesta Rysäkari-ni-
misestä saaresta ja ympäröivästä 23,34 hehtaarin suuruisesta vesialu-
eesta. Hakijan esitys liitteenä numero 1.
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Hakija ehdottaa kahta eri vaihtoehtoa rajasiirrolle. Rajamuutos 1 lähtee 
pohjoisessa Korkeakupu nimiseltä saarelta etelään Rysäkarin itäpuolel-
ta ja yhtyy nykyiseen kuntarajaan ulkomerellä. Siirrettäväksi esitetyn 
alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin omis-
tuksessa on noin 1 767 hehtaaria (vesialuetta ja Nuottakari niminen 
suojeltu saari). Rajamuutos 2 lähtee pohjoisessa nykyisestä kuntara-
jasta Nuottakarin eteläpuolelta Rysäkarin itäpuolelle, josta raja kääntyy 
lounaaseen liittyen nykyiseen kuntarajaan. Alueen kokonaispinta-ala on 
noin 930 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 897 hehtaa-
ria. Rajamuutosehdotukset käyvät ilmi hakijan laatimasta liitekartasta 
numero 2 ja kiinteistöviraston laatimasta liitekartasta numero 3. 

Karttaliitteestä numero 4 käy ilmi siirrettäväksi esitetyn alueen laajuu-
den heijastettuna mantereelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, jon-
ka reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväk-
symässä uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merellisen vir-
kistyksen ja matkailun alueeksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuodes-
ta 2011 lähtien vuoropuhelussa Rysäkarin linnake Oy:n kanssa tehnyt 
alustavaa asemakaavasuunnittelua. Työ on keskeytetty maanomistajan 
pyynnöstä.   

Hakija perustelee rajasiirtoa sillä, että kulku mantereelle harrastuksiin 
ja palveluiden ääreen tapahtuu yksityisen sataman kautta Espoon puo-
lelta, julkisen vesiliikenteen puuttumisella, postinjakelun puuttumisella, 
Helsingin haluttomuudella järjestää Rysäkarille vesi- ja sähköjakelua 
sekä kaavoituksen hitaudella. Rajansiirto parantaisi hakijan mukaan 
elinkeinotoiminnan edellytyksiä Rysäkarissa, tarkemmin tätä perustele-
matta. 

Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos 
edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää  ja yhdyskuntarakenteeltaan 
toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallin-
non edellytyksiä sekä parantaa:

1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen 
järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintaky-
kyä;

2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;

3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai

4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
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Valtiovarainministeriön ohjeistus koskien kunnan jäsenen tekemää osa-
liitosesitystä on kokonaisuudessaan liitteenä numero 5.

Rajamuutos heikentäisi Helsingin strategiaohjelman tavoitteena olevaa 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan kehittämisen edellytyksiä saa-
ristossa etenkin kaupungin läntisellä merialueella.

Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä koska alueen pinta-ala on noin 
1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % Helsingin vesipinta-alasta. Myös-
kään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäisenä.

Kiinteistölautakunta toteaa lisäksi, että sähkö- ja vesijakelun tai esimer-
kiksi postinjakelun koskevat ratkaisut ja toiminta-alueet eivät ole kunta-
rajoihin sidottuja. 

Edellä mainituin perustein kiinteistölautakunta ei pidä kuntarajan siirtoa 
alueen kehittämisen kannalta välttämättömänä. Kiinteistölautakunnan 
mielestä hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia painavia syitä joiden 
vuoksi esitetyn kaltainen merkittävä muutos olisi perusteltu.

Käsittely

12.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esitysehdotuksen virkkeen "Rajamuutosta ei voida pitää vähäisenä 
koska alueen pinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, joka vastaa noin 3 % 
Helsingin vesipinta-alasta" jälkeen lisätään seuraava uusi virke: "Myös-
kään rajaukseltaan suppeampaa vaihtoehtoa ei voida pitää vähäisenä".

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 15

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon. 

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa ympäristölautakunnalta aloit-
teesta, joka koskee Rysäkarin siirtämistä Espooseen. Rysäkarin Linna-
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ke Oy ja saaren asukas toivovat kuntarajan siirtoa siten, että yhtiön 
omistama Rysäkarin saari siirtyisi Espoon kaupunkiin.

Rysäkari on 10 hehtaarin laajuinen metsäinen ulkosaari. Yhdessä ran-
tavesiensä kanssa saari on luokiteltu I arvoluokan (hyvin arvokas) kas-
vikohteeksi. Alueelta on tavattu 250 putkilokasvilajia. Etenkin saaren 
merenrantaniityt ja kalliokedot ovat monimuotoisia. Osa arvokkaasta 
kasvikohteesta (0,43 ha) on rajattu ELY-keskuksen päätöksellä erityi-
sesti suojeltavaksi luontotyypiksi. Saaressa on laajoja muinaismuisto-
lain suojaamia linnoiterakenteita, jotka omalta osaltaan ovat lisänneet 
kasvillisuuden monilajisuutta mm. kalkkivaikutuksen kautta. Saaressa 
on suhteellisen monipuolinen metsälinnusto, mutta varsinaisten saaris-
tolintujen pesimäpaikaksi se on liian metsäpeitteinen. Luonto- ja mui-
naismuistoarvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon kun-
tarajasta riippumatta.

Saari ei kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen, joten vastuu kiinteistön 
vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitosten 
toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla noudatetaan valtioneuvoston 
asetusta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla sekä kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksiä ja rakennusjär-
jestystä. Omistajan tavoitteena on kehittää alueen matkailukäyttöä. 
Kuntarajasta riippumatta toiminta vaatii asemakaavoitusta ja vesihuol-
lon kehittämistä vesihuoltolain mukaisesti. 

Ympäristölautakunta ei ota kantaa kuntarakennelain mukaiseen osalii-
toskysymykseen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Liikuntavirasto 22.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Liikuntavirasto antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa liikuntalautakunnalta liittyen 
kuntarajan siirtämiseen Helsingin ulkosaariston lounaisosassa. Rysä-
karin omistava Rysäkarin Linnake Oy sekä saaren asukas Tom Kaisla 
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toivovat valtion siirtävän kuntarajaa Rysäkarin ja siihen liittyvän vesialu-
een osalta Espoon puolelle.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasaluetta, 
mutta kaupunginvaltuuston hyväksymässä uudessa yleiskaavassa 
2050 saari on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Lii-
kuntavirasto on mukana tekemässä kaupunkisuunnitteluvirastossa val-
mistelussa olevaa Merellisen Helsingin yleissuunnitelmaa, joka on osa 
yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Suunnitelman avulla on tarkoitus pa-
rantaa saariston saavutettavuutta ja vesiliikennettä.

Vesireittiliikenteen syntyminen uuteen kohteeseen Helsingissä edellyt-
tää sen olevan kaupallisesti kannattavaa, koska kaupunki ei tue muuta 
vesiliikennettä kuin Suomenlinnan liikennettä osana muuta joukkolii-
kennettä. Rysäkarin kehittyminen vetovoimaiseksi kohteeksi edellyttää 
saaren toimintojen suunnittelua asemakaavoituksen avulla, mutta kau-
punkisuunnitteluvirasto ei ole pitänyt maankäytön ohjausta tarpeellise-
na ilman saaren omistajan myötävaikutusta.

Virkistyskalastuksen kannalta Rysäkarin läheiset vesialueet ovat lähin-
nä lohenuisteluvesiä, joille myydään jo tällä hetkellä myös Espoon ja 
Helsingin yhteislupia. Alueella on myös mahdollista kalastaa rysillä se-
kä vetää troolia Rysäkarin etelä- ja länsipuolella. Kaupallisen kalastuk-
sen ohjaus on kuitenkin jatkossa luontevinta tehdä vuonna 2019 perus-
tettavien kalatalousalueitten, jotka korvaavat nykyiset kalastusalueet, 
laatimissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Näin ollen esitetyn siirron vai-
kutukset alueen kalastusmahdollisuuksiin eivät ole merkittäviä.

Edellä mainituin perustein liikuntavirasto ei pidä kuntarajan siirtoa alu-
een virkistyskäytön kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Valmisteluaikatauluissa tapahtuneen erehdyksen vuoksi liikuntalauta-
kunta keskusteli asiasta 8.12.2016 kokouksen yhteydessä ja oikeutti lii-
kuntajohtajan antamaan asiasta yllä olevan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle.  

Lisätiedot
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2016-010713 T 00 00 00
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Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kaupunginhalli-
tukselle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakenne-
lain mukaan. Määräaika on 30.12.2016.

Rysäkarin Linnake Oy:n edustaja Tom Kaisla ehdottaa kuntarajan 
muuttamista niin, että nykyisin Helsingin alueella sijaitseva Rysäkari ni-
minen saari liitettäisiin Espoon kaupunkiin. Perusteluina ovat yrityksen 
yhdyskuntahuollon paremmat yhteydet Espooseen ja kunnallisten pal-
veluiden parempi saavutettavuus Espoon puolella.

Rakennusvirasto ei ota kantaa kuntarajan muuttamiseen. Yhdyskunta-
rakenteen ja liikenteen suunnittelu kuuluu kaupunkisuunnitteluvirastolle 
ja maa- ja vesialueiden hallinta kiinteistövirastolle. Saari on yksityiso-
mistuksessa, joten rakennusvirastolla ei ole siellä vastuita tai hankkei-
ta. Helsingin kaupunki on aikaisemmin vastannut yritykselle, ettei kau-
pungilla ole saaristolain nojalla velvollisuutta rakentaa saareen kunnal-
listekniikkaa.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2016 § 318

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Rysäkari sijaitsee Helsingin edustalla. Saaressa on tällä hetkellä vaki-
tuista asumista. 

Saari kuuluu Helsingissä etelän palvelualueelle. Rysäkarilla ei sijaitse 
kaupungin tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähin Helsingin kau-
pungin terveysasema sijaitsee Lauttasaaressa.

Pääkaupunkiseudun asukkailla on vapaus valita terveysasemapalvelut 
yli kuntarajojen. 

Toivottu kuntarajan liitos Helsingistä Espooseen ei vaikuta asukkaiden 
oikeuteen valita terveyspalveluja."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 446

HEL 2016-010713 T 00 00 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kaupunkisuunnittelulautakun-
nalta liittyen kuntarajan siirtämiseen Helsingin lounaispuolella. Rysäka-
rin Linnake Oy ja saaren asukas ********** toivovat valtion siirtävän kun-
tarajaa Rysäkarin osalta Espoon puolelle.

Rysäkari sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Espoon rajan tuntumassa. 
Rysäkari on noin 10 ha kokoinen entinen sotilassaari ja yksi Helsingin 
edustalle perustetun merilinnoitusketjun saarista ensimmäisen maail-
mansodan ajalta. Meripuolustusjärjestelmään liittyvät linnoitteet ja ra-
kennelmat ovat muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Ry-
säkari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö RKY osana 
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteita. Muita linnoitusketjun 
saaria Helsingin edustalla ovat mm. Itäinen Pihlajasaari, Suomenlinna, 
Vallisaari, Kuninkaansaari, Santahamina, Itä-Villinki, Isosaari, Kuiva-
saari, Harmaja ja Katajaluoto sekä Espoossa Miessaari. 

Rysäkari on ollut Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 
vuoteen 2010. Saarella oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmanso-
dan aikana osana rannikon puolustusta. Saaren nykyinen omistaja on 
Rysäkarin Linnake Oy, jonka tavoitteena on kehittää saarta matkailu-
saarena.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Rysäkari on sotilasalue, jonka 
reunassa on pieni luonnonsuojelualue. Kaupunginvaltuuston hyväksy-
mässä Helsingin uudessa yleiskaavassa 2050 saari on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Kaavamääräyksen mukaan 
aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 
kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkistys- ja viheralueisiin. 
Merkintä sisältää loma-asumisen ja matkailun alueita. Yleiskaavaan liit-
tyvän Merellinen Helsinki teemakartan mukaan Rysäkariin on merkitty 
lisäksi vesiliikenteen yhteystarve sekä vesiliikenteen yhteyspiste.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Merellisen Helsingin 
yleissuunnitelma, joka on osa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa. Yleis-
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suunnitelman tavoitteena on merellisten alueiden kehittyminen ja 
maankäytön suunnittelu hallittuna kokonaisuutena. Suunnittelua teh-
dään yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja merellisten toimijoi-
den kanssa. Erityisesti on tarkoitus parantaa saariston saavutettavuutta 
ja kehittää vesiliikennettä. Myös saariston huoltoa ja infraa suunnitel-
laan työssä kokonaisvaltaisesti. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt Rysäkarin alustavaa asemakaa-
vasuunnittelua vuoropuhelussa Rysäkarin Linnake Oy:n kanssa vuo-
desta 2011 lähtien. Alustavassa asemakaavaluonnoksessa Rysäkari 
on merkitty pääosin matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi. 
Olemassa olevista rakennuksista osa suojellaan, osa säilytetään ja osa 
on mahdollista korvata uudisrakennuksilla. Kaavaluonnokseen on mer-
kitty muinaismuistoalueet ja luonnonsuojelualue. 

Kaavatyö on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että 
kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa 
vastauksen, miten elämisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytyk-
set tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä, eli miten 
sähkön saanti, vesihuolto ja satama-asia hoidetaan kaupungin toimes-
ta. Rysäkarin alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnalli-
sesti merkittävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnitte-
lua. Tästä syystä alueen omistajalta on toivottu asemakaavan laatimi-
sen pohjaksi hakemusta, josta ilmenisivät hänen tavoitteensa alueen 
kehittämiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on valmius jatkaa Rysä-
karin kaavoitustyötä, mutta maankäytön ohjaus Rysäkarin osalta ei il-
man maanomistajan myötävaikuttamista ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin strategiaohjelman tavoitteena on yritystoiminnan, matkailun 
ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymisen edistäminen ranta-alueilla 
ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymisen edistäminen. Myös Ry-
säkarin kehittäminen matkailu- ja virkistyssaarena on kaupungin intres-
seissä. Saari on osa Helsingin edustan merilinnoitusketjua, jonka saa-
rista mm. Vallisaari, Kuninkaansaari, Isosaari, Kuivasaari ja Itä-Villinki 
ovat vapautumassa tai jo vapautuneet puolustuskäytöstä ja joiden 
avaamista virkistys- ja matkailutoimintaan kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa parastaikaa suunnitellaan. 

Kaupungin kehittämisessä toimitaan yhdenvertaisuusperiaatteen mu-
kaisesti. 

Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä kunta-
rajan siirtoa alueen kehittämisen kannalta tarpeellisena.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
Ritva Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 37294

ritva.luoto(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi
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§ 178
V 1.3.2017, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan vahvis-
tushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen niin, 
että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
8.500.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2016 § 108 hyväksyä Kulosaaren met-
rosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen ar-
vonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 000 euroa, maanraken-
nuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Sillan peruskorjaus on tarpeen sillan rakenteellisen turvallisuuden var-
mistamiseksi, sillä sillan rakenteessa on käytetty vetykorroosiohauras-
murtumalle altistavaa jännetyyppiä. Peruskorjauksessa sillan kanta-
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vuutta vahvistetaan kannen molemmin puolin asennettavilla teräspal-
keilla, jotka tuetaan betonisilla tukirakenteilla.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että vahvennustyöt saadaan 
sovitettua Kalasatamaan kauppakeskuksen rakennustöihin. Sillan kaksi 
keskustan puoleista jännettä ulottuvat rakenteilla olevan liikekeskuksen 
sisään, ja sillan vahventamistyö on tarkoituksenmukaista ajoittaa käyn-
nissä olevan kauppakeskuksen runkotyön yhteyteen. 

Kustannusten ylityksestä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 19.1.2017 Kulosaaren 
metrosillan vahvistushankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yh-
teensä enintään 8 500 000 euroa (alv 0 %).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys on päätöshistoriassa. 
Hankesuunnitelman korotuksen tarkempi selostus on liitteenä 1.

Alkuperäisen hankesuunnitelman ja kaupunginvaltuuston päätöksen 
27.4.2016 mukainen koko projektin kustannusarvio oli 6,115 milj. eu-
roa. Kustannukset ovat sittemmin tarkentuneet siten, että tammikuussa 
2017 kustannusarvio koko projektille on noin 8,5 milj. euroa.

Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa noin 
3,5 miljoonaa euroa. Urakoiden kilpailutuksessa vahvistuneet urakka-
hinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa. 

Kustannusten nousu johtuu liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 
esityksen mukaan siitä, että kilpailutetut urakat ovat kalliimmat kuin mi-
tä hankkeen alussa oli arvioitu. Peruskorjaus päädyttiin toteuttamaan 
kahdessa vaiheessa kauppakeskus Redin toteutusaikataulujen vuoksi. 
Hankkeen toteuttaminen kahdessa vaiheessa lisää jonkin verran (ar-
violta 10 %) kustannuksia. 

Kustannusten nousun ovat aiheuttaneet tarjousvaiheessa tarkennetut 
suunnitelmat ja mm. vahventamiseen käyttävän materiaalin määrän 
kasvaminen. 

Lopullisessa rakennussuunnitelmassa kalliosta suoraan kanteen ulottu-
neet teräksiset porapaalut korvattiin paalutetuilla teräsbetonisilla antu-
roilla, joiden varaan rakennetaan teräsbetoniset pilarit olemassa ole-
vien pilarien viereen. Muutos on tehty erityisesti Kalasataman päässä 
kauppakeskus Redin ympäristössä, ja muutos toteutetaan myös muilla 
sillan välituilla. Tällä on vaikutusta teräspalkkien teräsmäärään noin 20 
– 30 %. 
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Lopullisessa suunnittelussa teräksisten pääpalkkien stabiliteetti on 
suunniteltu toteutettavaksi poikkipalkkien ja pääpalkkien välisen jäykän 
tuennan sijasta nivelellisesti erityisin nivelkappalein. Tästä johtuen be-
tonikannen ulokkeen alapintaan oli tehtävä kiepahdustuennat. Nivel-
kappaleiden kustannuksiin ei yleissuunnittelussa ollut varauduttu. 

Yhteensä lopullisen suunnitelman mukaisten muutosten vaikutus on ar-
vioitu noin 1,85 milj. euroksi.

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen geoteknisten maa-
perätutkimusten perusteella myös perustamiskustannukset ovat nous-
seet sillan vaativien olosuhteiden johdosta. Kulosaaren metrosilta on 
sekä sijainniltaan vesistön päällä ja Helsingin keskustassa että ahtaas-
sa paikassa liikenneväylien puristuksessa ja metroliikenteen jatkuessa 
rakentamisen aikana erityisen vaativa kohde. Siltapaikan vaikeuden 
vaikutusta rakennuskustannuksiin on mahdotonta täsmällisesti arvioi-
da.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus

Alla oleva kustannusarvio on esitetty vertailtavuuden vuoksi siten, että 
siinä on liikennelaitos -liikelaitoksen käytössä oleva uusi jaottelu sekä 
sulkuihin merkittynä kaupunginvaltuuston esityslistalla 27.4.2016 esitet-
ty jaottelu.

Kustannusarvio:

 Kvsto 2016 Uusi kustannusarvio
   
Rakennustekniset työt 3 515 094,00 (57 %) 6 781 144,00 (80 %)
Rakennuttajan kustan-
nukset (Työmaatehtä-
vät)

738 170,00 (12 %) (0 %)

Rakennuttajan kustan-
nukset (Tilaajatehtävät)

639 053,00 (10 %) 676 086,00 (8 %)

Hankevaraukset & Ra-
kentamismuutokset 
(Hankevaraukset)

1 222 683,00 (20 %) 1 042 770,00 (12 %)

   
Yhteensä 6 115 000,00 (100 %) 8 5000 000,00 (100 %)

Hanke on mahdollista toteuttaa hyväksytyn (Kvsto 31.11.2016) vuoden 
2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 - 2019 liitteenä olevas-
sa, HKL-liikelaitoksen 10-vuotisessa investointiohjelmassa vuodelle 
2017 esitettyjen määrärahojen puitteissa. Hankkeelle on varattu 5,5 
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milj. euroa vuodelle 2017 ja tarkentuneessa hankesuunnitelmassa vuo-
den 2017 kustannuksiksi on arvioitu 7,8 milj. euroa. Kustannusten nou-
su on mahdollista rahoittaa HKL:n muiden investointikohteiden budjetti-
varauksia sopeuttamalla.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen perusteella 
50 % investoinnin poistoista (noin 0,14 milj. euroa/vuosi) ja 50 % las-
kennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä noin 3,0 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. Liikennelaitos -lii-
kelaitos palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkome-
non ns. infran korkotulona kaupungille. 

Loppuosa poistoista (noin 0,14 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 5,1 milj. euron korkokulut laina-
aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin 
HKL:n infratukena maksettavaksi. Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 
50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosit-
tain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden 
kautta. Kokonaisvaikutus kaupungin toimintamenoihin on keskimäärin 
0,31 milj. euroa vuodessa 30 vuoden ajan eli yhteensä noin 9,5 milj. 
euroa.

Rakentamistyön on tarkoitus alkaa keväällä 2017 ja valmistua vuoden 
2018 alkupuolella.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on kasvaneista kustannuksista 
huolimatta välttämätön sillan rakenteellisen turvallisuuden varmistami-
seksi. Hankkeen kustannukset ovat kasvaneet tarkentuneiden suunni-
telmien ja lisääntyneiden materiaalimäärien sekä arvioitua korkeampien 
urakkakustannusten johdosta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että liikennelaitos - liikelaitos tehos-
taa hankesuunnitteluaan ja hankkeidensa ohjausta siten, että kaupun-
ginvaltuuston hyväksymässä hankesuunnitelmassa asetettujen enim-
mäiskustannusten ylityksiltä voidaan välttyä.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä kehottaa liikennelaitos -liikelaitosta kehittämään in-
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vestointihankkeiden suunnittelua ja ohjausta siten, että hankkeet voi-
daan toteuttaa kulloinkin hyväksytyn enimmäishinnan puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 9

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti osaltaan kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metrosillan vah-
vistushankkeen hankesuunnitelman korottamista niin, että hankkeen 
arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 8.500.000 euroa 
(alv 0 %).

Hanke

Sillan rakenteessa on käytetty saksalaista KA-jännemenetelmää, jossa 
teräksenä on Sigma Ovalpunosjänne. Jännetyypissä on todettu alttiutta 
vetykorroosio- haurasmurtumaan. Erityisesti jänteissä, joiden suojain-
jektointi on heikosti onnistunut, on todettu säröilyä. Ilmiö on todetusti ai-
heuttanut Jyväskylän kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen. 
Todennäköisesti Turun kaupungissa sijainneen Myllysillan sortumiseen 
vaikutti ainakin osaltaan saman jänneteräksen käyttö erityisesti vesipin-
nan alapuolelle kulkevissa jänteissä, joiden olosuhteet korroosiolle oli-
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vat otollisia. Turun saaristossa sijainnut Strömman silta ja Helsingissä 
Hakamäen tiellä sijainnut Metsämäen ylikulkusilta, joissa molemmissa 
oli käytetty KA-jännemenetelmää, on kunto- ja kantavuusselvityksen 
sekä riskitarkastelun jälkeen purettu ja rakennettu uudestaan.

Vahventaminen on suunniteltu tehtäväksi kannen molemmin puolin 
asennettavilla teräspalkeilla, joista alkuperäisen kannen pohja on tuettu 
poikkipalkeilla, joiden keskeltä keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. 
Palkit rakennetaan ylöspäin kaareviksi niin, että tunkattaessa poikki-
palkkeja tukipalkkeja vasten kanteen mobilisoituu nostava voima 25 
kN/m molemmin puolin kantta. Vahventaminen myös mahdollistaa jän-
teiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkuperäiseltä kannelta vah-
vistuspalkeille ja –pilareille. Vahventamisen rakenteet on suunniteltu si-
ten, että ne kantavat onnettomuustilanteessa koko kansirakenteen, ra-
dan sekä kahden junan painon.

Perustelut

Kulosaaren sillan vahvistus on jaettu kahteen osaan. Sillan vahvennuk-
sen ensimmäinen osa sijoittuu Kalastaman kauppakeskuksen urakka-
alueelle. Tämä osuus toteutetaan Kalasataman kauppakeskuksen ura-
kan yhteydessä. Toinen osa urakasta on loppuosa sillasta Kulosaareen 
saakka ja se toteutetaan erilisenä urakkana.

Sillan vahvennus osuus 1 urakan saatu tarjous on 1,33 milj. euroa. Sil-
lan vahvennus osuus 2 urakan saatu tarjous on 5,29 milj. euroa.

Vahvennusurakan Osa 1 on hankittu suorahankintana HKR:ltä heinä-
kuussa 2017. HKR vastaa Kalastaman toteutussopimuksesta ja hoitaa 
Kalasataman alueen rakennuttamista. Sillan Kalasataman puoleinen 
pääty on kauppakeskus Redin urakka-alueella. HKR on tilannut sillan 
vahvennus osuus 1:sen lisätyönä kauppakeskusta rakennuttavalta 
SRV:ltä ja HKL on tilannut työn HKR:ltä.  SRV:n antama tarjous ura-
kasta oli 1,33 milj. euroa.

Sillan vahvennusosuuus 1 on noin 1/5 urakasta ja sille laskettiin vertai-
leva kustannusarvio HKR Rakennuttajalla, joka oli 1,18 milj. euroa. Si-
ten Urakan osuus 1 arvioitiin markkinahintaiseksi. 

Siltaurakan toisen osuuden, eli Kulosaaren puoleisen pään kustannu-
sarvio on 1. osuuden urakan kustannusten perusteella 5,32 milj. euroa

Toisen osuuden kilpailutuksessa tarjouksia saatiin 5 kpl ja halvin saatu 
tarjous hinta on 5,29 milj. euroa

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ja kaupunginvaltuuston päätök-
sessä § 108 27.4.2016 on arvioitu koko projektin kustannusarvioksi 
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6,115 milj. euroa. Kustannukset ovat tarkentuneet saatujen tarjouksien 
mukaan siten, että tammikuussa 2017 kustannusarvio koko projektille 
on noin 8,5 milj. euroa.

Kustannuksien nousu johtuu pääosin siitä, että kilpailutetut urakat ovat 
kalliimmat kuin mitä on hankkeen alussa arvioitu. Kustannusten nousua 
ovat aiheuttaneet myös tarjousvaiheessa tarkennetut suunnitelmat ja 
vahventamiseen käyttävän materiaalin määrän kasvaminen. Lisäksi 
hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen tehtyjen geoteknisten maa-
perätutkimusten perusteella työmaan perustamisen kustannukset ovat 
nousseet. Urakoiden arvoiksi arvioitiin alkuperäisessä hankesuunnitel-
massa noin 3,5 miljoonaa euroa ja nyt kilpailutuksessa vahvistuneet 
urakkahinnat ovat noin 6,5 miljoonaa euroa.

09.06.2016 Ehdotuksen mukaan

03.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 108

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6 115 
000 euroa, maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) = 109,10 
(2010=100).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 321
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HEL 2016-002338 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kulosaaren metrosillan perus-
korjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 6 115 000 euroa, maanrakennuskustannusin-
deksi (MAKU) = 109,10 (2010=100).

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ville Lehmuskoski. Asiantuntija ei 
ollut läsnä päätöksenteon aikana. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 179
V 1.3.2017, Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12413, tontti 34143/3)

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Län-
si-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaavan muutoksen 20.9.2016 
päivätyn piirustuksen numero 12413 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka sijaitsee Länsi-Pakilan pien-
taloalueella osoitteessa Elontie 56. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 
kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontil-
la toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Alu-
eelle on suunniteltu asuntolarakennusten korttelialue erityisesti kehitys-
vammaisten asumista varten.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että tontin käyttötarkoitus 
muuttuu ja tontin tehokkuus nousee. Uuden asuntolarakennuksen koko 
on ~553 k-m². Uusi tonttitehokkuusluku on e = 0,4. Uutta kerrosalaa on 
esitetty 207 k-m². Nykyinen, 1970-luvulla rakennettu yksikerroksinen 
ryhmäkotirakennus ja autotalli puretaan. 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty omakotita-
lojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi 
(AOR). Tonttien tehokkuusluku on e = 0,25. Tonttien suurin sallittu ker-
rosluku on kaksi.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10. - 
21.11.2016. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
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Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydettiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kiinteistövi-
raston, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten töi-
den lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukses-
ta, mutta lautakunta huomauttaa, että uudisrakennuksen palo- ja pelas-
tusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastusviranomaisilla raken-
nuslupavaiheessa.

HSY huomauttaa, että kaavamuutoksen kohteena olevan tontin alla si-
jaitsee raakavesitunneli Pitkäkoski - Vanhakaupunki, joka on erittäin 
tärkeä vedenjakelun kannalta ja rajoittaa esim. louhintaa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ollut lisättävää aikaisempaan kannanot-
toon, joka on annettu 16.6.2016.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusrapor-
tissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot eivät antaneet aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdo-
tusta, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12413 kartta, päivätty 20.9.2016
2 Asemakaavan muutoksen nro 12413 selostus, päivätty  20.9.2016, 

täydennetty 16.1.2017
3 Vuorovaikutusraportti 20.9.2016, täydennetty 16.1.2017
4 Osa päätöshistoriaa
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Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, 20.9.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Pelastuslautakunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.1.2017

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv 0741_23, karttaruutu 681496
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 20.9.2016 päivätyn 34. kau-
punginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34143 tontin 3 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12413. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty 
muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia, joka sijaitsee 
Länsi-Pakilan pientaloalueella osoitteessa Elontie 56. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen.

Tontin käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontil-
la toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Alu-
eelle on suunniteltu asuntolarakennusten korttelialue erityisesti kehitys-
vammaisten asumista varten.

Uutta kerrosalaa on tontille esitetty 207 k-m². 

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, että tontin käyttötarkoitus 
muuttuu ja tontin tehokkuus nousee. Uuden asuntolarakennuksen koko 
on ~553 k-m². Uusi tonttitehokkuusluku on e = 0,4. Nykyinen ryhmäko-
tirakennus ja autotalli puretaan. 

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Kaa-
vaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue sijaitsee Pakilassa pientaloalueella. Kaava-alueen 
lähiympäristön rakennukset ovat iältään ja tyyliltään vaihtelevia. Muu-
tosta koskevalla tontilla 34143/3 sijaitsee nykyisin yksikerroksinen 
asuinrakennus ja autotalli, jotka ovat rakentuneet 1970-luvulla.  
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Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty omakotita-
lojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi 
(AOR). Tonttien tehokkuusluku on e = 0,25. Tonttien suurin sallittu ker-
rosluku on kaksi.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausun-
noista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 
20.9.2016 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 21.10.–
21.11.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kiinteistövirasto
 pelastuslautakunta
 sosiaali- ja terveysvirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti, ettei sillä ole lisättävää aikaisempaan 
kannanottoon, joka on annettu 16.6.2016.

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa asemakaavaehdotuksesta. 
Uudisrakennuksen palo- ja pelastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyt-
tää pelastusviranomaisilla rakennuslupavaiheessa.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mu-
kaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.
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Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 23.11.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Pakila, Elontie 56

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti 
34143/3 on yksityisomistuksessa. 

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa pientalo-
tontilla toimineen kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. 
Tontti merkitään kuulumaan asuntolarakennusten korttelialueeseen 
(AS) ensisijaisesti kehitysvammaisten asumista varten. Tontilla sijaitse-
va yksikerroksinen asuinrakennus ja autotalli puretaan. Uutta kerrosa-
laa osoitetaan yhteensä noin 207 k-m².

Kaavamuutos ei korota tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhalli-
tuksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotte-
luja ei ole tarpeen käydä tontinomistajan kanssa. 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen 
suhteen.

Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 438

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmä-
kodin rakentamisen Länsi-Pakilaan Elontielle. Kaavamuutos koskee 
pelkästään korttelialuetta eikä sillä ole vaikutuksia nykyisiin liikennejär-
jestelyihin.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutosehdotuksesta.

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

Pelastuslautakunta 01.11.2016 § 126

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pakilan alueen (Elontie 
56) asemakaavaehdotuksesta nro 12413:

Pelastuslautakunnalla ei ole lausuttavaa Pakilan alueen (Elontie 56) 
asemakaavaehdotuksesta nro 12413. Uudisrakennuksen palo- ja pe-
lastusturvallisuusratkaisut tulee hyväksyttää pelastusviranomaisella ra-
kennuslupavaiheessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 01.11.2016 § 336

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 288

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Ksv:n hankenro 0741_23, karttaruutu 681496

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 20.9.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12413 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 34. kau-
punginosan (Pakila) korttelin 34143 tonttia 3

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2 sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/www/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

http://www.hel.fi/www/ksv/fi
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 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12413 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Annukka Nikumaa, arkkitehti, puhelin: 310 37291

annukka.nikumaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Rakennusvirasto 13.6.2016

HEL 2016-000798 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1251-00/16 ja kaavaluonnoksesta 
(Kårkulla Fastighets Ab, asemakaavan muutoshakemus Pakilan tontille 
34143/3), 17.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Pakilan tonttia 34143/3 osoitteessa 
Elontie 56. Kaavamuutoksen myötä tontin käyttötarkoitus muuttuu. Ta-
voitteena on mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin ra-
kentaminen ja tontilla toimineen ryhmäkotitoiminnan jatkuminen. Tontin 
rakennusoikeus kasvaa. Uusi tonttitehokkuusluku kaavamuutoksessa 
on e = 0,4.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettava osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

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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§ 180
Nuorten palkkaus kaupunkiympäristön puhtaanapitoon vuonna 
2017

HEL 2017-001388 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2017 talousarvion kohdassa 
1 04 02 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian 
käytettäväksi 1 000 000 euroa. 

Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti 
kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 325 
nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.    

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin puhtaanapitohankkeeseen on varattu vuodelle 2017 kau-
punginhallituksen käytettäväksi 1,0 miljoonan euron määrärahaa talou-
sarvion kohdalle 1 04 02. Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman 
mukaisesti 958 549 euroa työntekijöiden palkkauskuluihin ja työntekijöi-
den suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 
41 400 euroa. Yhteensä 999 949 euroa.

Määrärahalla on tarkoitus lisätä kaupungin viihtyvyyttä vähentämällä 
puistojen, aukioiden, kadunvarsien ja raitiotie- ja pysäkkialueiden ros-
kaisuutta palkkaamalla kesällä nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapi-
toon liittyviin tehtäviin.
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Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yh-
teistyössä kahden viraston ja yhden liikelaitoksen eli rakentamispalvelu 
Staran, liikuntaviraston ja HKL -liikelaitoksen kanssa. Muita yhteistyöta-
hoja ei ole mukana Siisti kesä -hankkeessa. Ko. virastot ja liikelaitos 
ovat ilmoittaneet voivansa palkata kesän aikana noin 325 nuorta Siisti 
kesä -hankkeen tehtäviin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837

taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Liikuntavirasto
Kaupunginkanslia, henkilöstöosasto
HKL-liikelaitos
Stara
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§ 181
Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 
2017

HEL 2016-004731 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2017 talousarvion 
kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 143 450 euroa seuraavasti:

Hakija  euroa 
Alvar Aalto –säätiö  15 000 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.  6 000 
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.  3 000 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.  34 800 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.  100 000 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.  95 800 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsing-
fors rf.

 6 640 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.  0 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.  187 657 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.  16 370 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. 
(tilakeskukselle maksettaviin vuokriin)

 6 000 

Hyötykasviyhdistys ry.  48 082 
Jyty Helsinki ry.  183 195 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs  6 590 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.  0 
Norr om Stan rf.  3 000 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.  3 930 
Suomen Hostellijärjestö ry.  0 
Suomen jalokiviharrastajain yhdistys r.y.  0 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.  16 968 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.  2 125 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia  6 000 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.  17 608 
Vuosaaren Urheilutalo Oy  57 000 
Yhteistyön edistämiskeskus ry.  0 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaami-
seen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupun-  2 555 
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ginjohtajan käytettäväksi
Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käy-
tettäväksi

 17 820 

Kj:n harkinnanvaraiset avustukset, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 283 000 

Kaikki yhteensä  1 143 450 

Käsittely

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Kaupunginhallitus myöntää Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys 
ry:lle 6000 euroa vuokratukena kaupungin tilakeskukselle maksettaviin 
vuokriin edellyttäen samalla, että toiminnassa korostuu Vartiosaaren 
yleisen virkistyskäytön edistäminen.

Kannattaja: Henrik Nyholm

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan 

Jaa-äänet: 4
Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Laura Kolbe, Henrik Nyholm, Han-
nu Oskala, Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Sanna Vesikan-
sa

Tyhjä: 1
Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Marcus Rantala
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Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9 (1 tyhjä, 1 poissa).

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustuskuulutus_02122015.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2017 yhteenveto.pdf
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
4 Liite 4 Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää jakaa avustuksia vuoden 2017 talousarvion 
kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 137 450 euroa seuraavasti:

Hakija  euroa 
Alvar Aalto –säätiö  15 000 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.  6 000 
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.  3 000 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.  34 800 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.  100 000 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.  95 800 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsing-
fors rf.

 6 640 

Helsingin Polkupyöräilijät ry.  0 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.  187 657 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.  16 370 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.  0 
Hyötykasviyhdistys ry.  48 082 
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Jyty Helsinki ry.  183 195 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs  6 590 
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry.  0 
Norr om Stan rf.  3 000 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.  3 930 
Suomen Hostellijärjestö ry.  0 
Suomen jalokiviharrastajain yhdistys r.y.  0 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.  16 968 
Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.  2 125 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia  6 000 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.  17 608 
Vuosaaren Urheilutalo Oy  57 000 
Yhteistyön edistämiskeskus ry.  0 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaami-
seen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupun-
ginjohtajan käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käy-
tettäväksi

 17 820 

Kj:n harkinnanvaraiset avustukset, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 283 000 

Kaikki yhteensä  1 137 450 

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 2.12.2015 (Helsingin 
Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kau-
punginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2017 tuli hakea 
2.5.2016 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia 
sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toi-
mialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla 
(https://asiointi.hel.fi) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomak-
keen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea 
paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kau-
pungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.
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Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat 
liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2017, alustava talousarvio 2017, 
vahvistettu tuloslaskelma 2015, vahvistettu tase 2015, toimintakerto-
mus 2015, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastus-
kertomuksesta 2015. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta 
tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli 
uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen 
jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2017 
saapui sähköiseen järjestelmään 25 ja paperilla kirjaamoon 1 eli yh-
teensä 26 avustushakemusta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin järjestöille on vuoden 
2017 talousarviossa varattu 2 500 000 euroa. Tämä on 700 000 euroa 
suurempi kuin vuoden 2016 varaus ja perustuu siihen, että sosiaali- ja 
terveyslautakunnan avustusten piiriin aikaisemmin kuulunut asukasta-
lotoiminta siirtyi määrärahoineen vuodesta 2017 alkaen kaupunginhalli-
tuksen avustuksiin.

Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustuk-
set osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomai-
nen lauta- tai johtokunta. Kvston 30.11.2016 vahvistaman vuoden 2017 
talousarvion kohdalle 1 39 05 on merkitty 2 500 000 euron suuruinen 
avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuus-
to on sitonut 360 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 50 000 euroa Helsin-
gin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin 
seudun kesäyliopistosäätiölle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Asukaso-
sallisuuden avustuskokonaisuus tuodaan kaupunginhallituksen käsitte-
lyyn erikseen omana kokonaisuutetaan. Näin ollen tällä esityksellä kau-
punginhallitus päättää     1 137 450 euron suuruisen avustusmäärära-
han käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutet-
tiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avus-
tuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2016 myön-
netty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupun-
gin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avus-
tusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuulu-
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vien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2016, vuodelle 2017 haettu 
avustussumma sekä ehdotus vuoden 2017 avustukseksi. Lisäksi tau-
lukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus. Taulukko on 
liitteenä 2. 

Alvar Aalto säätiö haki avustusta 20 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2017 avustus 
on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta 
vuoden 2016 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. haki avustusta 130 000 
euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 eu-
roa. Khs totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsi-
tellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta 
avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avusta-
minen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan 
i huvudstadsregionen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdis-
tyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista 
jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimin-
taan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys 
sai avustusta Helsingin kaupungilta yhteensä 42 000 euroa. Vuonna 
2017 yhdistykselle on myönnetty avustuksia yhteensä 43 000 euroa 
kulttuurilautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Li-
säksi yhdistys on jättänyt avustushakemuksen vuodelle 2017 työllisyys-
toimikunnalle. Asian käsittely on kesken. Esityksen mukainen avustus-
summa on 3 000 euroa. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa  kokonai-
savustusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki avustusta 132 500 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki avustusta 103 265 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf. haki avus-
tusta 8 000 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma 
on 6 640 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsingin Pyöräilijät ry:lle haki avustusta 15 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska Helsingin 
Pyöräilijät ry. toimii yhteistyössä liikuntaviraston kanssa ja sen järjestä-
miä pyöräilytapahtumia on tuettu jo liikuntalautakunnan avustusmäärä-
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rahoista. Kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin 
liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien 
kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. 
Helsingin Pyöräilijät ry. on Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n jä-
senyhdistys

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki avustusta 195 260 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta. 

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry. haki avustusta 18 500 eu-
roa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 eu-
roa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmää-
rärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry haki avustusta 19 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka Helsingin kaupungin liikuntavirasto ylläpitää lukuisia virkistysalueita 
ja siten kuntalaisilla sekä muilla käyttäjillä on mahdollisuus monipuoli-
seen ulkoiluun ja retkeilyyn. Lisäksi liikuntaviraston hoitamilla ulkoilua-
lueilla ja saarilla ylläpidetään grilli- ja keittokatoksia. Edellä mainitut pal-
velut ovat maksuttomia. Yhdistyksen käytössä olevien tilojen tulisi olla 
avoimia kaikille helsinkiläisille. Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea lo-
ma-aikojen leiriavustusta nuorisoasiainkeskukselta hakuaikojen puit-
teissa.

Jyty Helsinki ry. haki avustusta 204 000 euroa vuodelle 2017. Esityk-
sen mukainen avustussumma on 183 195 euroa. Kaupunginhallitus 
päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön 
varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että 
työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avusta-
miseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan 
vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kah-
delle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatko-
vuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuulli-
nen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 
2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on 
huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen 
vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla. 

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs. haki avustusta 8 300 euroa 
vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 590 euroa. 
Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärära-
hoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.
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Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. haki avustusta 30 000 euroa 
vuodelle 2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, kos-
ka sen toimintaa avustetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä nuori-
solautakunnan  avustusmäärärahoista. 

Norr om Stan rf. haki avustusta 65 000 euroa avustusta vuodelle 2017. 
Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Khs totesi 
(28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustus-
työryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hake-
vien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään 
kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan i huvudstadsregio-
nen r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan 
myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava 
toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa 
arvioidaan viraston kriteereillä. Vuonna 2016 yhdistys sai avustusta 
Helsingin kaupungilta yhteensä 56 407 euroa. Vuonna 2017 yhdistyk-
selle on myönnetty avustuksia yhteensä 7 000 euroa nuorisolautakun-
nan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä. Nyt käsittelyssä ole-
vassa hakemuksessa on koululaisten iltapäivätoimintaa koskeva 
osuus, joka tulisi käsitellä opetuslautakunnassa asianomaisten kritee-
reiden mukaisesti. Tarkoituksenmukaista ei ole korottaa kokonaisavus-
tusmäärärahaa vuoden 2016 tasosta.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki avustusta 4 000 euroa vuodelle 
2017. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Suomen Hostellijärjestö ry. haki avustusta 60 000 euroa vuodelle 2017. 
Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi Helsingissä päätty-
neen hostellitoiminnan takia. Yhdistys on saanut avustusta Olympiasta-
dionilla toimineen hostelin vuokrakustannuksiin. Hostellitoiminta Olym-
piastadionilla on päättynyt. Yhdistyksellä ei ole nykyisellään hostellitoi-
mintaa Helsinginssä

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry. haki avustusta       
2 500 euroa vuodelle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on       
2 125 euroa. Vuoden 2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska 
avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia haki avustusta 22 000 euroa vuodel-
le 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 
2017 avustus on vuoden 2016 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei 
tullut muutosta vuoden 2016 tasosta.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki avustusta 20 400 euroa vuo-
delle 2017. Esityksen mukainen avustussumma on 17 608 euroa. Kau-
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punginhallitus päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista 
Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus 
päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperustei-
seen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätök-
sen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset 
myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alen-
nettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavu-
tettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustusla-
jien osalta. Vuosien 2016 ja 2017 Khn käyttöön varattujen avustusmää-
rärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n 
lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjes-
tön kohdalla. 

Yhteistyön edistämiskeskus ry haki avustusta 38 573 euroa vuodelle 
2017. Yhdistykselle ei esitetä avustusta myönnettäväksi, koska hake-
muksessa esitetty toiminta ei tue Helsingin kaupungin palvelutoimintaa. 
Lisäksi yhdistykseltä puuttuu toiminnan perusrahoitus.

Lisäksi avustushakemuksista esitetään hylättäväksi yksi hakemus 
(Suomen jalokiviharrastajain yhdistys ry.), joka saapui määräajan 
2.5.2016 jälkeen.

Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymän Kaupungin avustusten myöntä-
misessä noudatettavan yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hake-
mus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan 
mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 
todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2016 tasolla. 
Myönnettävät muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoitta-
mien vuokrien suuruiset. Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleis-
ten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan 
edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen 
tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 
2017 aikana. Näin ollen olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrära-
hat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä 
määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille. Yleisten 
saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean 
mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä 
hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuo-
sittain tuettu.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin 
kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti 
(Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 
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euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suurui-
set avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset 
neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2018 avustusten hakemisesta

Vuoden 2018 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 8.12.2016 
(Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen 
mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2018 tu-
lee hakea 2.5.2017 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää 
avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lauta-
kunnan toimialaan.

Tällöin on edelleen käytäntönä, että kukin hakijataho tekee vain yhden 
avustushakemuksen kuitenkin niin, että hakemus voi sisältää avustuk-
sen hakemisen useampiin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tulee kuvata 
hakemuksessa selkeästi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustuskuulutus_02122015.pdf
2 Liite 2 Kaupunginhallituksen yleisavustukset 2017 yhteenveto.pdf
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf
4 Liite 4 Kaupunginhallitukselle osoitetut hakemukset vuodelle 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 154
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

Esteelliset: Marcus Rantala

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen:

Kaupunginhallitus myöntää Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys 
ry:lle 6000 euroa vuokratukena kaupungin tilakeskukselle maksettaviin 
vuokriin edellyttäen samalla, että toiminnassa korostuu Vartiosaaren 
yleisen virkistyskäytön edistäminen.

Kannattaja: Silvia Modig

Tuomas Rantasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi. 

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

06.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 182
Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, 13, 
15  

Ei toimenpidettä.

  
4 Tiedoksi kaupunginkanslia, sosiaali- ja terveyslautakunnal-

le, varhaiskasvatuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suo-
menkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja kiin-
teistöviraston tilakeskukselle.

  
 Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
5 Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys tällä listalla asia-

na Kj/6 (Khs).
  
 Tiedoksi kaupunginkanslialle, kaupunkisuunnittelulautakun-

nalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakun-
nalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastus-
lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnal-
le, taidemuseon johtokunnalle, varhaiskasvatuslautakunnal-
le, ympäristölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

  
11, 12, 
16

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

  
14 Toivomusponnet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
32-37 Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
  
38-39 Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
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Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17, 19, 
20

Ei toimenpidettä.

  
18 Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjoh-

taja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi. 
  
40 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupun-

ginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

21 Toivomusponsi sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjoh-
tajan valmisteltavaksi.

  
41 Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan val-

misteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6 Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys tällä listalla asiana 
Kaj/1 (Khs).

  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
  
 Tiedoksi rakennusvalvontavirastolle, rakennuslautakunnalle, 

kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle ja asunto-
tuotantotoimistolle.

  
7 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.
  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

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

  
 Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmu-

seolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten 
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 
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liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesi-
huolto) ja Vantaan kaupungille.

  
 Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnittelulautakun-

nalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle, 
pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten 
töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

  
10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Säh-
köverkko Oy:lle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymäl-
le.

  
 Tiedoksi kaupunginmuseolle, kiinteistövirastolle, kaupunki-

suunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, Lii-
kennelaitos-liikelaitokselle (HKL), pelastuslautakunnalle, 
yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja ra-
kennusvalvontavirastolle.

  
22-29 Ei toimenpidettä.
  
42-43 Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu-

laiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

30-31 Ei toimenpidettä.
  
44-45 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupun-

ginjohtajan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2017

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2016 käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2017 talous-
arvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia otta-
maan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään 
sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä 
vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 04 Kaupunginhallitus 

talousarviokohta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle

700 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillis-
määrärahaa eri hankkeisiin

nuorisoasiainkeskukselle

246 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillis-
määrärahaa eri hankkeisiin

liikuntavirastolle

296 000 euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillis-
määrärahaa eri hankkeisiin

luku 1 14 Keskitetysti maksettavat menot 

talousarviokohta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle
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1 087 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja turvapaikanhakijoiden ja 
maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen 

sosiaali- ja terveysvirastolle

1 949 000 euroa osaamiskeskuspilotin käynnistämiseen

varhaiskasvatusvirastolle

47 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen

opetusvirastolle

3 611 000 euroa osaamiskeskuspilottiin sekä lasten ja nuorten kotoutu-
misen tukemiseen

nuorisoasiainkeskukselle

832 000 euroa monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön

Investointiosa:

luku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyt-
töönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi

rakennusvirastolle

2 085 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja maaperän puh-
distus- ja kunnostustöihin (liite 1)

kiinteistövirastolle

8 536 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin ja pohjatutkimuk-
siin sekä alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja keske-
neräisiin maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin (liite 1)

tilakeskukselle 

1 590 000 keskeneräisiin purkutöihin, alueiden käyttöönoton edellyttä-
miin toimenpiteisiin sekä kunnostustöihin.
(liite 1)

kaupunkisuunnitteluvirastolle
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960 000 euroa keskeneräisiin alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvi-
tyksiin ja tutkimuksiin (liite 1)

liikuntavirastolle

234 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

luku 8 02 Talonrakennus

talousarviokohta 8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn 
käytettäväksi

tilakeskukselle

980 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskene-
räisiin hankkeisiin

luku 8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

talousarviokohta 8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn 
käytettäväksi

rakennusvirastolle

2 412 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen 
ja suunnitteluun (liite 1)

talousarviokohta 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

rakennusvirastolle

1 370 000 euroa Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueiden to-
teuttamiseen 

talousarviokohta 8 03 30 projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

rakennusvirastolle

18 530 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin Kamppi-Töölön-
lahden, Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Pasilan ja 
Kuninkaankolmion projektialueilla (liite 1)

luku 8 06 Puistorakentaminen

talousarviokohta 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi 
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rakennusvirastolle

1 670 000 euroa keskeneräisiin puistojen rakentamistöihin Kamppi-
Töölönlahti-alueella ja Pasilassa, (liite 1)

luku 8 29 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn 
käytettäväksi

rakennusvirastolle

4 085 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

sosiaali- ja terveysvirastolle

162 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

liikuntavirastolle

367 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

nuorisoasiainkeskukselle

179 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

kaupunginkirjastolle

138 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

opetusvirastolle

750 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

kulttuurikeskukselle

1 100 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

suomenkieliselle työväenopistolle 

116 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

tilakeskukselle
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130 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastokohteisiin

Rahoitusosa:

luku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle

5 834 000 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilu-
kiota, Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallia ja Lauttasaaren yhteis-
koulujen kannatusyhdistys ry:tä varten (liite 1)

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Nuorisoasiainkeskus
Kaupunginkirjasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Kulttuurikeskus
Liikuntavirasto
Opetusvirasto
Rakennusvirasto
Sosiaali- ja terveysvirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Tilakeskus
Varhaiskasvatusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.02.2017 § 94

HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kir-
jastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan, pelastuslau-
takunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suo-
menkielisen työväenopiston johtokunnan, taidemuseon johtokunnan, 
varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla 
kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  Euroa
1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 10 000 000
1 04 03 Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan 

käytettäväksi
100 000

1 10 01 Kaupunginkanslia 470 000
1 10 02 Keskitetty tietotekniikka 1 200 000
1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi 7 526 000
1 39 13 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-

väksi
1 000 000

5 11 Kaupunkisuunnittelutoimi 87 000
5 21 05 Avustukset asuintalojen hissien raken- 574 000
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tamiseen, Klkn käytettäväksi
   
 Käyttötalousosa yhteensä 20 957 000
   
TA-luku/kohta  Euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden 

käyttöönoton edellyttämät toimenpi-
teet, Khn käyt.

19 084 000

8 01 03 Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskel-
poiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi

3 955 000

   
8 02 Talonrakennus  
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennus-

hankkeet, Klkn käytettäväksi
14 600 000

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn 
käytettäväksi

20 680 000

8 02 04 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 
Khn Käytettäväksi

980 000

8 02 05 Pelastustoimen rakennukset, Pelkn 
käytettäväksi

2 073 000

   
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat  
8 03 08 Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväk-

si
1 900 000

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjeste-
lyt, Ytlkn käytettäväksi

14 820 000

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston kans-
sa, Khn käytettäväksi

2 412 000

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettä-
väksi

1 370 000

8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

22 780 000

   
8 05 Väestösuojat  
8 05 08 Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi 691 000
   
8 06 Puistorakentaminen  
8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskor-

jaus, Ytlkn käyt.
670 000

8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käyt. 1 670 000
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8 07 Liikuntarakentaminen  
8 07 08 Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakenta-

minen ja perusparannukset, Lilkn käy-
tettäväksi

2 798 000

   
8 08 Korkeasaaren eläintarha  
8 08 08 Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen 

suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi
1 170 000

   
8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 09 06 Pelastustoimi 3 382 000
8 09 07 Ympäristökeskus 79 000
8 09 10 Kaupunginkanslia 4 530 000
8 09 12 Rakennusvirasto 127 000
8 09 14 Opetusvirasto 1 699 000
8 09 17 Suomenkielinen työväenopisto 15 000
8 09 19 Kirjastotoimi 298 000
8 09 20 Kulttuuritoimi 268 000
8 09 22 Kaupungin taidemuseo 124 000
8 09 32 Sosiaali- ja terveysvirasto 1 611 000
8 09 33 Varhaiskasvatusvirasto 964 000
8 09 35 Kaupunkisuunnittelutoimi 110 000
8 09 36 Kiinteistötoimi 500 000
8 09 37 Rakennusvalvonta 300 000
   
8 22 Arvopaperit, Khn käyt. 2 180 000
   
8 29 Muu pääomatalous  
8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 027 000

8 29 04 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettä-
väksi

753 000

   
Investointiosa yhteensä 135 620 000
   
TA-luku/kohta   
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käyt. 7 057 000
   
Rahoitusosa yhteensä 7 057 000
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Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa 
(liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mu-
kaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

30.01.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 184
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Khn puheenjohtaja  
  
jaostot  
- konserni 13.2.2017
- johtamisen 13.2.2017
- tietotekniikka  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 15.2.2017
  
johtokunnat  
- Taloushallintopalvelu  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
apulaiskaupunginjohtajat  
- rakennus- ja ympäristötointa johtava  
- sivistystointa johtava  
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava  
- sosiaali- ja terveystointa johtava  
  
kaupunginkanslia  
- kansliapäällikkö  
- kansliapäällikkö/U  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
Taloushallintopalvelu -liikelaitos  
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- toimitusjohtaja  
  
henkilöstökassatoimikunta  
  
toimialajohtajat  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  

  

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.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 185
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginjohtaja  
- johtajiston asiat  
- muut asiat  

  

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 186
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi sähkönsaannin to-
teuttamisesta Vaasanpuistikon (Piritorin) alueella

HEL 2016-011190 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 28.9.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.9.2016 valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta kahvi-
latoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle kaupunginvaltuusto hyväk-
syi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittäisi yhdes-
sä rakennusviraston kanssa sähkönsaannin turvallisen toteuttamisen 
Vaasanpuistikon (Piritorin) alueelle, jotta esimerkiksi telttakahvila voisi 
toimia ja muitakin myyntipaikkoja voitaisiin toteuttaa kaupungin ohjei-
den mukaan.’(Tuomo Valokainen)
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Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu yleisten töiden lautakunnan lau-
sunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Vaasan-
puistikosta on vuonna 2016 laadittu kehittämissuunnitelma. Rakennus-
virasto on käynnistänyt alueen sähkösuunnitelman laatimisen. Tavoit-
teena on saada keväällä 2017 mahdollisuus käyttää Vaasanpuistikossa 
sähköä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 46

HEL 2016-011190 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Rakennusvirastossa laadittiin vuona 2016 Vaasanpuistikon kehittämis-
suunnitelma yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. 
Myös kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen edustajia osallis-
tui työhön.
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Suunnittelun aikana Vaasanpuistikon lähialueen asukkaiden ja toimijoi-
den keskuudesta nousi toive tapahtumasähkön toteuttamisesta mah-
dollisimman pian. Kehittämissuunnitelmassa on määritelty, että ensim-
mäisessä vaiheessa rakennusvirasto pyrkii toteuttamaan riittävät säh-
köliittymät puistikkoon. 

Rakennusvirasto on käynnistänyt alueen sähkösuunnitelman laadin-
nan. Tavoitteena on saada keväällä 2017 mahdollisuus eri toimijoille 
käyttää Vaasanpuistikkossa sähköä, mikä mahdollistaa tapahtuminen 
järjestämisen.

Käsittely

31.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomo Valokainen: 
Rakennusvirasto on käynnistänyt alueen sähkösuunnitelman laadin-
nan. Tavoitteena on saada keväällä 2017 -mahdollisuus eri toimijoille
käyttää Vaasanpuistikkossa sähköä, mikä mahdollistaa tapahtuminen
järjestämisen.

Kannattaja: Pörrö Sahlberg

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Valokaisen 
vastaehdotuksen. Vastaehdotuksen mukaisesti lausunnon neljännessä 
kappaleessa sana "kevätkesällä" muutettiin muotoon "keväällä".

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 187
Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi HSL:n ja HKL:n ope-
rointisopimuksen jatkamisesta

HEL 2016-011189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 28.9.2016 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 28.9.2016 Raide-Jokeri –linjan raitiovaunujen hanke-
suunnitelman hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seu-
raavan toivomusponnen:

’ Hyväksyessään Raide-Jokeri –linjan raitiovaunujen hankesuunnitel-
man valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuu-
det ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n yhtymäkokouksessa 
siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n operointisopimuksen jatkamista 
myös nykyisen sopimuskauden päätyttyä.’ (Thomas Wallgren)
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Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen eh-
dottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys 
on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen johto-
kunnan lausunto.

HSL on toiminut vuoden 2010 alusta alkaen joukkoliikennelain ja kun-
tayhtymän perussopimuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 
metro- ja raitiovaunuliikenteen järjestämisessä. HSL ja HKL ovat teh-
neet sopimukset metro- ja raitioliikenteen hoitamisesta vuonna 2010. 
Sopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. Sopimuksissa on yh-
teisesti hyväksytty periaate, että hankittu kalusto käytetään tehokkaasti 
koko elinkaarensa loppuun Helsingin ja pääkaupunkiseudun liikentees-
sä.

Sopimukset on tehty EU:n palvelusopimusasetuksen (EY 1370/2007) 
edellyttämällä tavalla. Palvelusopimusasetuksen mukainen raideliiken-
nesopimusten maksimipituus on normaalisti 15 vuotta. HSL:llä on toimi-
valta päättää sopimusten mahdollisesta uusimisesta. Mahdollista uusi-
mista koskeva asia on ratkaistava vähintään kaksi vuotta ennen sopi-
muskauden päättymistä, joten asia on ajankohtainen muutaman vuo-
den kuluttua.

Esittelijä viittaa liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausuntoon ja 
toteaa, että operointisopimuksen jatkamiselle taataan parhaat mahdolli-
suudet huolehtimalla hyvin liikennelaitos –liikelaitoksen toiminnan kus-
tannustehokkuudesta sekä liikenteen luotettavuudesta ja sujuvuudesta. 
Liikennelaitos –liikelaitoksen liikennöintitoiminta on usealla mittarilla mi-
tattuna jo nyt hyvällä tasolla verrattuna eurooppalaisiin operaattoreihin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
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täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.01.2017 § 4

HEL 2016-011189 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhalli-
tukselle koskien Thomas Wallgrenin toivomuspontta selvittää mahdolli-
suudet ohjeistaa Helsingin kaupungin edustajia HSL:n yhtymäkokouk-
sessa siten, että he tukevat HSL:n ja HKL:n operointisopimuksen jatka-
mista myös nykyisen sopimuskauden päätyttyä. 

HKL:n liikennöintisopimukset metro- ja raitioliikenteessä jatkuvat vuo-
teen 2024. HKL haluaa kantaa vastuuta joukkoliikenteen toteutuksesta 
ja olla paras vaihtoehto kaupunkiraideliikenteen operointiin myös näi-
den sopimuskausien jälkeen. 

Jotta HKL:n rooli tulevaisuudessa operaattorina metro- ja raitioliiken-
teessä pääkaupunkiseudulla olisi perusteltu, tulee HKL:n tarjota yhteis-
kunnalle paras ratkaisu ja osoittaa, että sen tuottamat palvelut ovat 
kustannustehokkaita ja kilpailukykyisiä. HKL:n tavoitteena on aikaan-
saada omistajilleen ja tilaajilleen mittavia synergiahyötyjä operoinnin te-
hokkuudessa sekä infran, kaluston ja liikennöinnin kokonaisuuden hal-
linnassa. Lisäksi HKL haluaa kantaa vastuunsa hyvänä työnantajana.

HKL:n toukokuussa 2016 hyväksytty tavoiteohjelma vuosille 2016 - 
2024 perustuu seuraaviin vuodelle 2024 asetettuihin strategisiin tavoit-
teisiin:

 HKL on kustannustehokkuudeltaan Euroopan paras raideliikenne-
toimija

 HKL kasvattaa omalta osaltaan kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuutta toimialueellaan 

 HKL on alansa arvostetuin osaaja
 HKL on Suomen paras julkisen sektorin työpaikka.

HKL on viimeisen 20 vuoden aikana pitkäjänteisesti ja systemaattisesti 
kehittänyt toimintansa tuottavuutta. Koska kaupunkiliikenteen markkinat 
ovat kansainvälisiä ja pääkaupunkiseudun lisäksi kotimaisia vertailu-
kohtia ei ole saatavilla, HKL vertaa omaa kehitystään jatkuvasti ja läpi-
näkyvästi Euroopan muiden metropolialueiden metro- ja raitioliikenteen 
toimijoihin.  Vuosina 2016 ja 2017 valmistuneet benchmark-tutkimukset 
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osoittavat HKL:n liikennöintitoiminnan olevan usealla mittarilla mitattu-
na jo nyt hyvällä tasolla verrattuna eurooppalaisiin operaattoreihin. 

HKL tekee kuitenkin edelleen määrätietoisesti työtä toiminnan tuotta-
vuuden parantamiseksi. HKL on vuoden 2017 alussa käynnistänyt kol-
me laajaa, vuoteen 2020 ulottuvaa kehitysohjelmaa. Ohjelmat keskitty-
vät toiminnan operatiivisen tehokkuuden parantamiseen, omaisuuden 
hallinnan tehostamiseen sekä liikenteen ja työn turvallisuuden kehittä-
miseen. 

Operatiivisen kustannustehokkuuden parantamisessa HKL panostaa 
työprosessien sujuvuuteen, resurssien käytön tehostamiseen sekä kus-
tannusten raportoinnin ja läpinäkyvyyden edelleen kehittämiseen. 

HKL:n henkilöstön syvällistä osaamista metro- ja raitioliikenteestä hyö-
dynnetään kehitettäessä kalustoa, liikennöintitapoja sekä henkilöstön 
käyttöä niin, että toiminnassa maksimoidaan infrastruktuurin hallinnan 
sekä operoinnin keskinäiset synergiat. Aktiivinen omistajuus ja inves-
tointien koko elinkaaren huomioon ottava suunnittelu, ylläpito sekä pe-
ruskorjausten toteuttaminen mahdollistavat häiriöttömän liikennöinnin ja 
säästävät elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia.

Kustannustehokkuuden lisäksi HKL pyrkii edistämään hyvää matkus-
tuskokemusta. Näin HKL tukee tilaaja-asiakkaansa (HSL) ja omistajan-
sa (Helsingin kaupunki) pyrkimystä kasvattaa kestävien liikkumistapo-
jen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa. HSL:n strategiassa joukkolii-
kenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen pyritään panostamalla 
sujuviin matkaketjuihin. HKL:llä tämä tarkoittaa nopeutta, täsmällisyyttä 
ja ennakoitavuutta, esteettömyyttä sekä hyvää asiakaspalvelua, laa-
dukkaita ja turvallisia liikennevälineitä, pysäkkejä ja asemia sekä kehit-
tyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen 
sujuvuutta tukevien palveluiden tarjoaminen voi myös olla joukkoliiken-
teelle tärkeä kilpailutekijä tulevaisuudessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 188
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Finland 
Oyj:n ympäristölupahakemuksesta

HEL 2016-013697 T 11 01 00 00

ESAVI/99910/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Te-
liaSonera Finland Oyj:n palvelinkeskusta koskevasta ympäristölupaha-
kemuksesta seuraavan lausunnon: 

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa 
hakemuksen hyväksymistä ympäristölautakunnan lausunnon mukai-
sesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että lupaviranomaisen tulee var-
mistaa, ettei palvelinkeskuksen generaattorien toiminnasta synny ym-
päristöön haitallisella tasolla leviäviä tärinä- tai runkomeluvaikutuksia. 
Koska kaikkien generaattorien samanaikaisella käytöllä syntyvien pa-
kokaasujen vaikutukset voivat epäedullisessa säätilanteessa olla mer-
kittäviä, on vuotuinen koekäyttö syytä ajoittaa päästöjen laimenemisen 
kannalta edulliseen säätilanteeseen. Lupahakemuksen päästömallin-
nuksessa savukaasujen pitoisuudet on mallinnettu maanpinnan tasolle. 
Ympäristön rakennusten julkisivuille ja ilmanottokohtiin kohdistuvien 
päästöjen hyväksyttävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ge-
neraattorien savukanavat sijaitsevat vain 5 metriä kattotason yläpuolel-
la. Kemikaalien turvalliseen varastointiin ja käsittelyyn tulee maankäy-
töltään tiiviillä ja vilkasliikenteisellä alueella kiinnittää erityistä huomiota. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että hakemukseen tulisi liittää asema-
piirustus, jossa on esitetty alueelle sijoittuvat maanalaiset polttoaineen 
varastosäiliöt, polttoaineputket, öljynerotin  ja hulevesiviemäri, jonne 
vedet öljynerottimelta viemäröidään. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille 9.12.2016
2 Ympäristölupahakemus
3 Saate ympäristölupahakemukseen
4 Ympäristölupahakemuksen liitteet 1-3
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5 Ympäristölupahakemuksen liitteet 5-8
6 Ympäristölupahakemuksen liitteet_7-8
7 Ympäristölupahakemuksen liite 4. 12 OSA 1
8 Ympäristölupahakemuksen liite 4. 1-11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Telia-
Sonera Finland Oyj:n ympäristölupahakemuksesta Pitäjänmäelle sijoit-
tuvasta palvelinkeskuksesta. Lausuntoa on pyydetty 30.1.2017 men-
nessä. Lausunnon antamiselle varattua aikaa on pidennetty 28.2.2017 
asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

TeliaSonera Finland Oyj hakee Helsingin Pitäjänmäessä osoitteessa 
Valimotie 3-5 sijaitsevalle palvelinkeskukselle ympäristönsuojelulain 27 
§:n mukaista ympäristölupaa sekä lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Palvelinkeskuksen ympäristöluvanvarai-
suus aiheutuu keskukseen tulevista varavoimageneraattoreista sekä 
niiden tarvitseman polttoaineen varastoinnista.

Laitosta ympäröivä rakennuskanta koostuu pääosin erilaisista liike- ja 
toimitilarakennuksista. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 100 metrin 
etäisyydellä palvelinkeskuksesta.

Hakemuksen mukaan palvelinkeskuksessa tulee täydessä kapasitee-
tissa olemaan jopa 200 000 serveriä, ja sen IT-teho on 24 MW. Palve-
linten toiminnassa muodostuva hukkalämpö kerätään ja siirretään mah-
dollisimman suurelta osin kaukolämpöverkkoon. Tarvittava lisäjäähdy-
tys toteutetaan laitoksen katolle asennettavilla jäähdytyskoneilla. En-
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simmäiset vuodet ennen kaukolämmön tuotantoa keskuksen jäähdytys 
toteutetaan vapaajäähdytyksellä ja konejäähdytyksellä.

Palvelinkeskuksen varavoimageneraattorit ovat ns. PiPo-asetuksen 
(750/2013) tarkoittamia hätäkäyttöyksiköitä, joiden käyttöaika on enin-
tään 500 tuntia vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona lasket-
tuna. Varavoimageneraattorit tullaan asentamaan vaiheittain ja laitok-
sen polttoaineteho olisi täydessä kapasiteetissa 130 MW. Täydessä ka-
pasiteetissa ovat mukana toiminnan varmistamiseksi tarvittavat varayk-
siköt. Täyden kapasiteetin sähkötehosta (51,4 MW) tulisi enimmillään 
käyttöön 38 MW. Generaattoreita olisi laitoksessa täydessä kapasitee-
tissa 24 kpl.

Generaattorien pakokaasut johdetaan generaattorikohtaisia savukaa-
sukanavia pitkin rakennuksen katon läpi. Savupiippujen päät (24 kpl) 
nousevat noin 5 metriä palvelinkeskuksen kattorakenteita ylemmäs, eli 
noin tasolle +45m mpy. Savukaasujen suuri virtausnopeus kasvattaa 
efektiivistä päästökorkeutta noin 5-10 metrillä riippuen tuuliolosuhteista. 
Seinustan maanpinnan tasosta mitattuna savupiippujen päät ovat noin 
33 metrin korkeudella.

Generaattorit käynnistyvät ainoastaan sähkönsiirtohäiriöiden aikana, 
jotka ovat olleet 110 kV:n verkossa hyvin harvinaisia. Lyhyitä sähkökat-
koja varten palvelinkeskuksen laitteilla on akkuvarmennus. Generaatto-
rien toimintakunto varmistetaan kuukausittain suoritettavalla noin puoli 
tuntia tai tunnin generaattoria kohti kestävällä koekäytöllä. Koekäytöis-
sä generaattoreita käytetään 1-6 konetta kerrallaan. Lisäksi kerran vuo-
dessa tehdään sähkökatkotilannetta simuloiva koekäyttö, jonka yhtey-
dessä kaikki varavoimageneraattorit käyvät yhtä aikaa noin puolen tun-
nin tai tunnin ajan. Koekäytöt tehdään päiväaikaan välillä 7-22.

Hakemuksen mukaan tulevaisuudessa on mahdollista, että palvelinkes-
kus sitoutuu avustamaan kantaverkon tasapainottamisessa sähkönja-
kelun häiriötilanteissa. Tällöin palvelinkeskus kytkettäisiin irti kiinteästä 
verkosta sähkönjakelun häiriötilanteissa ja palvelinkeskus tuottaisi häi-
riön aikana tarvitsemansa sähkön itse varavoimageneraattoreillaan. 
Tällaiseen sopimukseen liittyminen kasvattaisi hieman todennäköisyyt-
tä, jossa varavoimageneraattorit jouduttaisiin käynnistämään ns. tar-
veajoon.

Ilmapäästöjen mallinnuksessa havaittiin, että vähäisestä ajomäärästä 
johtuen ajon aikaisella säällä on merkittävä vaikutus ympäristössä ha-
vaittaviin savukaasukomponenttien pitoisuuksiin. Yksittäisen koneen 
vaikutus jatkuvassa ajossa typpidioksidin vuorokausikeskiarvoon olisi 
korkeimmillaan 10–25 µg/m3, mikä on noin 20 % typpidioksidin vuoro-
kausiohjearvosta (70 µg/m3). Kuuden koneen koeajossa lähimmillä 
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asuinalueilla pitoisuudet voisivat kohota epäsuotuisissa sääoloissa ta-
solle 50–150 µg/m3 tuntikeskiarvona. Keskimäärin pitoisuudet olisivat 
kuitenkin huomattavasti alhaisempia, ja selvästi alle typpidioksidin tunti-
raja-arvon 200 µg/m3.

Mallinnettu vaikutus hengitettävien hiukkasten vuorokausikeski-arvoon 
kuuden koneen yhtäjaksoisessa ajossa olisi koneiden välittömässä lä-
heisyydessä 1-6 µg/m3. Lyhyemmässä ajossa ja kauempana pitoisuu-
det olisivat pienempiä.

Sähkökatkotilanteissa päästöjä arvioitiin kolmen vuoden sääaineistoilla 
ja tilanteista kerättiin ne, joissa havaittiin suurin pitoisuus. Kyseessä oli 
siis teoreettinen maksimi, joka toteutuu vain silloin, jos sähkökatko ja 
pitoisuuksien laimenemiselle epäsuotuisat sääolot sattuvat samaan 
ajankohtaan. Näissä epätodennäköisissä tilanteissa NO2-pitoisuuksien 
tunti- ja vuorokausikeskiarvot voivat mallinnuksen perusteella nousta 
tasolle 200–500 µg/m3 eli yli tuntiraja-arvon 200 µg/m3.

Varavoimakoneiden päästöarviot on tehty kansallisen BAT-julkaisun 
(SY649/2003) parhaan käyttökelpoisen tekniikan päästötasoilla 1 600 
mg NOx/m3n ja 60 mg PM10/m3n.  Hankittavilta koneilta edellytetään, 
että niiden päästöt alittavat em. BAT-julkaisun mukaiset päästötasot. 
BAT-dokumentin päästötasot ovat tiukemmat kuin VNA 750/2013 hätä-
käyttöyksiköille sallimat päästörajat. Ilmanlaatumallinnuksen perusteel-
la generaattorien koekäyttöjen vaikutus alueen ilmanlaatuun jää koko-
naisuutena vähäiseksi.

Palvelinkeskuksen katolla olevat liuosjäähdyttimet toimivat silloin, kun 
laitoksen hukkalämpöä ei saada siirrettyä kaukolämpöverkkoon, eli sil-
loin kun ulkoilman lämpötila ylittää 15 astetta. Jäähdytyskoneiden toi-
minnasta aiheutuu melua. Melun vaikutukset ympäristön melutasoihin 
on mallinnettu tietokonepohjaisilla leviämismalleilla. Meluselvityksessä 
huomioitiin myös liikennemelu, joka on alueella määräävä tekijä melu-
tasojen kannalta. Asuinrakennusten julkisivuilla melutasot kasvavat da-
takeskuksen vaikutuksesta noin 0-2 dB verrattuna tieliikenteen aiheut-
tamiin melutasoihin. Yöaikana melutasot nousevat paikoin 4-8 dB.

Hakemuksessa esitetyn päästöjen leviämismallinnuksen mukaan, har-
vinaisissa epäsuotuisissa säätilanteissa, jolloin kaikkia generaattoreita 
käytetään samaan aikaan, NO2-tuntipitoisuudet nousevat yli raja-arvon 
tasolle laitoksen läheisyydessä. Vuorokausipitoisuus on ohjearvon ta-
salla tai hieman sen yli laitoksen läheisyydessä. Mallinnuksen mukaan 
hiukkasten vuorokeskiarvopitoisuudet nousevat yli raja-arvon tasolle ti-
lanteessa, jossa koneet käyvät täyden vuorokauden.

Saadut lausunnot
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Esittelijä toteaa, että asiasta on saatu ympäristölautakunnan, kaupunki-
suunnitteluviraston ja kiinteistöviraston lausunnot. 

Ympäristölautakunta puoltaa yksimielisessä päätöksessään ympäristö-
luvan myöntämistä edellyttäen, että ympäristöluvassa annetaan riittävät 
määräykset meluntorjuntaan ja ilmanlaadun heikkenemisen estämisek-
si.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan, että alue, jolle ym-
päristöluvan varaista toimintaa haetaan, sijoittuu kahdelle tontille, joi-
den on voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti varattu teollisuus-
rakennusten korttelialueeksi (T) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille 
toimitiloille (KTY). Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa myös, että päästö-
jen rajoittamiseen tulee lupaharkinnassa kiinnittää riittävää huomiota. 
Lupahakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu tärinää. Lupaviran-
omaisen tulee varmistaa, ettei generaattorien toiminnasta synny ympä-
ristöön haitallisella tasolla leviäviä tärinä- tai runkomeluvaikutuksia. 
Koska kaikkien generaattorien samanaikaisella käytöllä syntyvien pa-
kokaasujen vaikutukset voivat epäedullisessa säätilanteessa olla mer-
kittäviä, on vuotuinen koekäyttö syytä ajoittaa päästöjen laimenemisen 
kannalta edulliseen säätilanteeseen. Lupahakemuksen päästömallin-
nuksessa savukaasujen pitoisuudet on mallinnettu maanpinnantasolle. 
Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä myös ympäristön rakennusten 
julkisivuille ja ilmanottokohtiin kohdistuvien päästöjen hyväksyttävyy-
teen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä generaattorien savukanavat 
sijaitsevat vain 5 metriä kattotason yläpuolella. Kemikaalien turvalliseen 
varastoitiin ja käsittelyyn tulee maankäytöltään tiiviillä ja vilkasliikentei-
sellä alueella kiinnittää erityistä huomiota. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
puoltaa ympäristöluvan myöntämistä edellyttäen, että sen esittämät nä-
kökohdat otetaan huomioon lupaharkinnassa.

Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä edellyttäen, että 
ympäristöluvassa huomioidaan laaja koeajotilanne tai sähkökatko 
epäedullisissa sääolosuhteissa, jolloin kaikkien generaattorien sama-
naikaisella käytöllä syntyvien NO2-tuntipitoisuukset nousevat raja-ar-
von tasolle ja tilanne jossa koneet käyvät koko vuorokauden ja hiukkas-
ten vuorokeskiarvopitoisuudet nousevat yli raja-arvon tasolle. Lisäksi 
ympäristölupahakemukseen tulisi liittää asemapiirros, jossa on esitetty 
alueelle sijoittuvat maanalaiset polttoaineen varastosäiliöt, polttoaine-
putket, öljynerotin ja hulevesiviemäri, jonne vedet öljynerottimelta vie-
märöidään.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksy-
mistä lausunnoissa esitetyn mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 24.01.2017 § 29

HEL 2016-013697 T 11 01 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti Helsingin kaupungin ympäristön- ja tervey-
densuojeluviranomaisena antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Finland 
Oyj:n palvelinkeskuksen ympäristölupahakemuksesta.

TeliaSonera Finland Oyj:n palvelinkeskus muodostaa toteutuessaan 
Helsingin suurimman varavoimakoneiden keskittymän. Laitokseen sijoi-
tettavien varavoimakoneiden ei katsota hätäkäyttöyksiköinä ja käytön 
rajoittuessa koekäynnistyksiin aiheuttavan ympäristö- tai terveyshait-
taa, koska käyttötunnit jäävät hyvin vähäisiksi. Tilanteessa, jossa vara-
voimakoneita jouduttaisiin käyttämään yhtäjaksoisesti, käyttö voisi ai-
heuttaa ilmanlaatu- ja meluhaittoja. Varavoimakoneiden pakokaasujen 
päästöpitoisuudet (erityisesti NO2) ovat verrattain suuria ja päästöjen 
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purkautumiskorkeus suhteellisen alhainen. Laitoksen normaalitoimin-
nassa jäähdytyskoneistot voivat aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa.

Helsingin ympäristökeskukselle on viime vuosina tullut yhteydenottoja 
myös yksittäisistä varavoimakoneistoista niiden koekäyttöjen aiheutta-
miin savuhaittoihin liittyen. Tapauksissa hyvin lähellä asutusta sijaitse-
vien varavoimakoneiden pakoputket on sijoitettu niin, että pakokaasut 
ovat voineet sopivalla tuulella päätyä suoraan asuintalojen ilmanvaih-
toon. Tällaisen tilanteen syntyminen tulisi suunnittelussa estää myös lä-
himmät liike- ja toimistorakennukset huomioiden.

Laitoksen jäähdytyskoneistot voivat aiheuttaa meluhaittaa normaalitoi-
minnassa erityisesti yöaikaan, jos jäähdytystehon tarve on suuri (kesäl-
lä). Varavoimakoneiden koekäyttöjen ei sen sijaan katsota aiheuttavan 
merkittävää meluhaittaa, jos käytöt rajoittuvat päiväaikaan. Päiväajan 
ohjearvo (55 dB) ei ylity normaalitoiminnassa, mutta yöajan ohjearvo 
(50 dB) ylittyy lähimmän asuinrakennuksen julkisivulla. Häiriötilantees-
sa yöajan ohjearvo ylittyy monien asuinrakennusten julkisivulla.

Yöajan melutasot nousevat liikenteen taustameluun nähden paikoin 
noin 4-8 dB ja häiriötilanteessa noin 4-10 dB. Tämä on yöaikaan mer-
kittävä melutason nousu, mikä korostuu etenkin niiden asuinrakennus-
ten kohdalla, jotka nykyisin jäävät etummaisten rakennusten katvee-
seen suojaan liikennemelulta. Hankkeessa tulisikin kiinnittää erityistä li-
sähuomiota jäähdytyskoneiden meluntorjuntaan ohjearvoylitysten estä-
miseksi.

Palvelinkeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpönä on 
ympäristönäkökulmasta erittäin myönteistä, koska toiminnalla voidaan 
korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmöntuotannossa. 
Varavoimakoneiden jatkuvan käytön korkeiden päästöjen vuoksi laitos-
ta ei kuitenkaan tulisi käyttää kapasiteettireservinä lisäten ympäristö-
haittojen todennäköisyyttä Helsingissä.

Jatkossa on kaupungin eri organisaatioiden puolesta selvästi tarpeen 
selvittää, miten kaupungin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon kykyä 
vastaanottaa ja hyödyntää tietokonekonekeskusten hukkalämpöä läm-
piminä vuodenaikoina on mahdollista parantaa.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) lai-
toksen lähiympäristöön on osoitettu asuntovaltaista aluetta ja kantakau-
punkia, eli laitoksen ympäristö tulee muuttumaan nykyistä haastavam-
maksi jatkossa.

Ympäristölautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä TeliaSonera 
Finland Oyj:lle edellyttäen, että ympäristöluvassa annetaan riittävät 
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määräykset meluntorjuntaan ja ilmanlaadun heikkenemisen estämisek-
si.

Käsittely

24.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisätään kappaleiden 6 ja 7 väliin uusi kappale koskien 
hakijan sijasta Helsingin kaupunkiin kohdistuvia parannus- ja kehitys-
tarpeita:
"Jatkossa on kaupungin eri organisaatioiden puolesta selvästi tarpeen 
selvittää, miten kaupungin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon kykyä 
vastaanottaa ja hyödyntää tietokonekonekeskusten hukkalämpöä läm-
piminä vuodenaikoina on mahdollista parantaa."

Esittelijä päätti ottaa vastaehdotuksen esittelyynsä.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jukka-Pekka Männikkö, ympäristötarkastaja, puhelin: + 358 9 310 32051

jukkapekka.mannikko(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 24.1.2017

HEL 2016-013697 T 11 01 00 00

TeliaSonera Finland Oyj hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista 
ympäristölupaa Helsingissä sijaitsevalle palvelinkeskukselle. Palvelin-
keskuksen ympäristöluvanvaraisuus aiheutuu keskukseen tulevista va-
ravoimageneraattoreista sekä varavoimageneraattorien tarvitseman 
polttoaineen varastoinnista. Varavoimageneraattorien yhteenlaskettu 
polttoaineteho ylittää 50 MW. Palvelinkeskuksesta tulee Suomen suurin 
ja energiatehokkain kaikkien yritysten käyttöön tarkoitettu palvelinsali. 
Palvelinkeskuksessa tulee laitoksen täydessä kapasiteetissa olemaan 
jopa 200 000 serveriä ja sen IT-teho on 24 MW. Palvelinten toiminnas-
sa muodostuva hukkalämpö kerätään ja siirretään mahdollisimman 
suurelta osin kaukolämpöverkkoon. Tarvittava lisäjäähdytys toteutetaan 
laitoksen katolle asennettavilla jäähdytyskoneilla. Sähkökatkojen varal-
le palvelinkeskukseen tulee varavoimageneraattoreita. Generaattoreis-
sa on dieselmoottorit, joiden polttoaineena käytetään kevyttä polttoöl-
jyä. Piha-alueelle tulee sijoittumaan 300 m3 kevyen polttoöljyn säiliöt. 
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Polttoaineen määrällä on mahdollista pitää generaattoreita käynnissä 
24 tuntia.

Varavoimageneraattoreiden toiminta testataan kuukausittain tehtävillä 
lyhyillä koekäyttöjaksoilla, jolloin maksimissa 6 generaattoria on käyn-
nissä samanaikaisesti.  Kerran vuodessa on tarkoitus testata kaikkia 24 
generaattoria samanaikaisesti.

Hakemuksessa esitetyn päästöjen leviämismallinnuksen mukaan, har-
vinaisissa epäsuotuisissa säätilanteissa, jolloin kaikkia generaattoreita 
käytetään samaan aikaan, NO2-tuntipitoisuudet nousevat yli raja-arvon 
tasolle laitoksen läheisyydessä. Vuorokausipitoisuus on ohjearvon ta-
salla tai hieman sen yli laitoksen läheisyydessä. Mallinnuksen mukaan 
hiukkasten vuorokeskiarvopitoisuudet nousevat yli raja-arvon tasolle ti-
lanteessa, jossa koneet käyvät täyden vuorokauden.

Kiinteistövirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä TeliaSonera Fin-
land Oyj:lle edellyttäen, että ympäristöluvassa huomioidaan laaja koea-
jotilanne tai sähkökatko epäedullisissa sääolosuhteissa, jolloin kaikkien 
generaattorien samanaikaisella käytöllä syntyvien NO2-tuntipitoisuuk-
set nousevat raja-arvon tasolle ja tilanne jossa koneet käyvät koko vuo-
rokauden ja hiukkasten vuorokeskiarvopitoisuudet nousevat yli raja-ar-
von tasolle. Lisäksi ympäristölupahakemukseen tulisi liittää asemapiir-
ros, jossa on esitetty alueelle sijoittuvat maanalaiset polttoaineen va-
rastosäiliöt, polttoaineputket, öljynerotin ja hulevesiviemäri, jonne vedet 
öljynerottimelta viemäröidään.

Lisätiedot
Johanna Hytönen, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 36414

johanna.hytonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 10.1.2017

HEL 2016-013697 T 11 01 00 00

Helsingin kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausun-
toa kaupunginhallitukselle ympäristölupahakemuksesta, joka on vireillä 
Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa. Lausunto on pyydetty antamaan 
11.1.2017 mennessä.

Lupahakemus

Ympäristölupaa haetaan Pitäjänmäen yritysalueelle sijoittuvalle toimin-
nalle. Ympäristöluvan tarpeen aiheuttaa varsinaisen toiminnan poik-
keustilanteissa tarvitsema varavoima, joka tuotetaan generaattoreilla, 
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sekä alueella varastoitava voimantuotannon polttoaine. Varavoima tuo-
tetaan useilla generaattoreilla, joiden yhteenlaskettu teho ylittää ympä-
ristölupatarpeen rajan 50 MW. Generaattorit ovat hätäkäyttöyksiköitä, 
joiden asetuksen mukainen käyttöaika viiden vuoden liukuvana keskiar-
vona laskettuna on enintään 500 tuntia vuodessa.

Generaattoreita tarvitaan voimantuotantoon vain, mikäli 110 kV verkos-
sa on sähkönsiirtohäiriö. Tilanteet ovat lupahakemuksen mukaan hyvin 
harvinaisia. Generaattoreita on lupahakemuksen mukaan tarkoitus koe-
käyttää enintään 6 generaattoria samanaikaisesti kerran kuukaudessa 
noin puolen tunnin tai tunnin ajan. Kerran vuodessa on tarkoitus koe-
käyttää kaikki, enintään 24 generaattoria samanaikaisesti.

Generaattorit sijoitetaan rakennuksen sisään. Generaattorien pakokaa-
sut johdetaan savukaasukanavien kautta rakennuksen katon läpi, noin 
5 metriä kattorakenteiden yläpuolelle. Rakennuksen seinustan maan-
pinnan tasosta päästökorkeus on noin 33 metriä.

Generaattorien tarvitsemaa moottoripolttoöljyä esitetään varastoitavak-
si rakennusten ulkopuolella 3-4 maanalaisessa kaksoisvaippasäiliössä 
yhteensä 300 m3.

Generaattorien toiminnasta aiheutuu melu- ja pakokaasupäästöjä. Lu-
pahakemuksen mukaan normaalitoiminnasta ei aiheudu tärinää.

Tavanomaisen koekäytön pakokaasupäästöt ovat vähäiset, sillä käyttö-
aika on lyhyt ja vain osaa moottoreita käytetään samanaikaisesti. Typ-
pi-ja hiukkaspäästöjen pitoisuudet jäävät maanpinnatasolla mallinnuk-
sen perustella alle ohje- ja raja-arvojen. Kaikkien generaattorien käy-
dessä samanaikaisesti laajan koekäytön tai sähkönjakeluhäiriön takia 
ohje- ja raja-arvopitoisuudet eivät tyypillisimpien säätilanteiden aikana 
maanpinnantasossa ylittyisi. Epäedullisissa sääoloissa sen sijaan typpi-
dioksidin tuntipitoisuudet nousisivat raja-arvotasolle laitoksen läheisyy-
dessä. Vuorokausipitoisuus on paikoin hieman ohjearvotasoa ylempi 
laitoksen läheisyydessä. Hiukkaspitoisuuksien vuorokausipitoisuudet 
voivat epäedullisessa säätilanteessa ylittää raja-arvon, mikäli koneita 
käytetään koko vuorokausi.

Generaattorien meluvaikutuksia rajoittavat niiden sijoittaminen sisätiloi-
hin ja savukaasukanavien varustaminen äänenvaimentimilla. Generaat-
torien meluvaikutukset kohdistuvat pääosin Höyläämöntien puolelle. 
Meluvaikutus generaattoreista on arvioitu pieneksi. Koekäytön melun ei 
hakemuksessa arvioida vaikuttavan merkittävästi nykyisten lähimpien 
asuinrakennusten piha-alueiden melutasoon. 

Kokonaisuutena toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät meluvaikutuk-
set johtuvat rakennuksen katolle sijoitettavista lauhduttimista. Lauhdut-
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timien melu ei hakemuksen mukaan aiheuta päiväaikana tieliikenteen 
melutasoihin verrattuna merkittäviä muutoksia alueen melutasoihin. Yö-
aikana melutasot nousevat paikoin 4-8 dB. Lähimpien asuinrakennus-
ten julkisivuille toiminasta aiheutuva melutason muutos on 0-2 dB.

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että alue, jolle ympäristöluvan va-
raista toimintaa haetaan, sijoittuu kahdelle tontille, joiden on voimas-
saolevien asemakaavojen mukaisesti varattu teollisuusrakennusten 
korttelialueeksi (T) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille toimitiloille 
(KTY). Alue on osa Pitäjänmäen yritysaluetta, joka tulevaisuudessakin 
on työpaikka-aluetta Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
10.6.2014 hyväksymien maankäytön muutosperiaatteiden ja Helsingin 
kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymän uuden yleiskaavan pe-
rusteella. Uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on puoltanut TeliaSonera Finland Oy:n ra-
kennuslupaa vähäisenä poikkeamisena asemakaavoista. Kaupunki-
suunnitteluvirasto on asiasta rakennusvalvontavirastolle antamassaan 
lausunnossa todennut, että: "Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, 
kaavan toteuttamiselle, taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, 
eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojele-
mista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei 
myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muu-
toin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia." 
Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hankkeelle on sittemmin myön-
netty rakennuslupa ja rakennushanke on toteutusvaiheessa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että varavoimakapasiteetin tavan-
omaisen ylläpidon vaikutukset ympäristöön aiheutuvat lyhytaikaisesta 
koekäytöstä ja siksi ne ovat vähäisiä. Merkittävämpien varavoiman tuo-
tannon päästöjen aiheutuminen edellyttää harvinaiseksi arvioidun 110 
kV:n jakeluverkon häiriön ja samanaikaisen epäedullisen säätilanteen 
sattumisen samanaikaisesti. Ilmanlaadun raja-arvojen ylittyminen on 
hakemuksessa esitettyjen tietojen perustella harvinaista, satunnaista ja 
tilapäistä. Alue tulee säilymään työpaikka-alueena myös tulevaisuudes-
sa. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että ympäristöluvan myöntämi-
selle voidaan edellä mainittujen seikkojen perusteella katsoa olevan 
maankäytölliset edellytykset.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa myös, että päästöjen rajoittamiseen 
tulee lupaharkinnassa kiinnittää riittävää huomiota. Lupahakemuksen 
mukaan toiminnasta ei aiheudu tärinää. Lupaviranomaisen tulee var-
mistaa, ettei generaattorien toiminnasta synny ympäristöön haitallisella 
tasolla leviäviä tärinä- tai runkomeluvaikutuksia. Koska kaikkien gene-
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raattorien samanaikaisella käytöllä syntyvien pakokaasujen vaikutukset 
voivat epäedullisessa säätilanteessa olla merkittäviä, on vuotuinen koe-
käyttö syytä ajoittaa päästöjen laimenemisen kannalta edulliseen sääti-
lanteeseen. Lupahakemuksen päästömallinnuksessa savukaasujen pi-
toisuudet on mallinnettu maanpinnantasolle. Kaupunkisuunnitteluviras-
ton mielestä myös ympäristön rakennusten julkisivuille ja ilmanottokoh-
tiin kohdistuvien päästöjen hyväksyttävyyteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, sillä generaattorien savukanavat sijaitsevat vain 5 metriä kat-
totason yläpuolella.

Kemikaalien turvalliseen varastoitiin ja käsittelyyn tulee maankäytöltään 
tiiviillä ja vilkasliikenteisellä alueella kiinnittää erityistä huomiota.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Telia-
Sonera Finland Oy:lle edellyttäen, että sen esittämät näkökohdat ote-
taan huomioon lupaharkinnassa.

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 189
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
6 ja 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

pelastuslautakunta 7.2.2017
teknisen palvelun lautakunta 16.2.2017
yleisten töiden lautakunta 14.2.2017
ympäristölautakunta 14.2.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

eläintarhan johtokunta  
kaupunginmuseon johtokunta  
kaupunginorkesterin johtokunta  
kulttuuri- ja kirjastolautakunta  
liikuntalautakunta  
nuorisolautakunta  
opetuslautakunta 14.2.2017
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 14.2.2017
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta  
suomenkielisen työväenopiston johtokunta  
taidemuseon johtokunta  
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta 17.2.2017
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  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 141 (153)
Kaupunginhallitus

Sj/1
20.02.2017

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

- 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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§ 191
Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 95 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virasto-
päällikölle

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 95 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa rakennusvalvontaviraston osas-
topäällikkö, vs. virastopäällikkö Kai Millerin hoitamaan rakennusvalvon-
taviraston virastopäällikön avointa virkaa 7 426,69 euron mukaisin ko-
konaiskuukausipalkkaeduin 1.4.2017 alkaen 31.5.2017 asti, kuitenkin 
kauintaan siihen asti, kunnes rakennusvalvontapäällikön virkaan valittu 
ottaa virkansa vastaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2017 (95 §) myöntää Lauri Jääskeläi-
selle eron rakennusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 
alkaen. 
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Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koske-
vassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja 
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan mää-
räaikaisjärjestelyin. Esittelijä katsoo, ettei rakennusvalvontaviraston vi-
rastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa 
haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuok-
si. Diplomi-insinööri, osastopäällikkö Kai Miller on hoitanut rakennus-
valvontaviraston virastopäällikön viransijaisuutta 31.10.2016 - 
31.3.2017.

Virastopäällikön virka (vakanssi 017600) lakkautetaan johtamisjärjestel-
män uudistamisen yhteydessä 31.5.2017. Kaupunginhallitus on 
19.12.2016 (1144 §) perustanut kaupunkiympäristön toimialan palvelut 
ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvonta-palvelujen johtavaksi 
viranhaltijaksi rakennusvalvontapäällikön viran 1.6.2017 alkaen. Ra-
kennusvalvontapäällikön virkasuhteeseen ottamisesta päättää kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaosto.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan 
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa 
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 30.01.2017 § 78

HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Lauri Jääskeläiselle eron raken-
nusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 alkaen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
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§ 192
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
6 ja 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

kaupunkisuunnittelulautakunta 14.2.2017
kiinteistölautakunta 9.2.2017
asuntotuotantotoimisto  
- toimitusjohtaja 13.2. ja 15. - 17.2.2017

  

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
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Petro Pynnöselle eron vapaaehtois-
työn neuvottelukunnasta ja valita hänen tilalleen neuvottelukunnan jä-
seneksi Riikka Nenosen toimikaudeksi, joka kestää kaupunginhallituk-
sen toimikauden loppuun.   

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-Team ry:n esitys nuorisojärjestöjen edustajan nimeämises-
tä11.1.2017

2 Pynnönen Petro, eroilmoitus 7.2.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Helsinki-Team ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukun-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus päätti 26.1.2015 § 102 valita mm. Petro Pynnösen 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäseneksi. Pynnönen ja nuorisojär-
jestöjen edustusta koordinoiva Helsinki-Team ry pyytävät päätösehdo-
tuksesta ilmenevää muutosta neuvottelukunnan kokoonpanoon.      

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-Team ry:n esitys nuorisojärjestöjen edustajan nimeämises-
tä11.1.2017

2 Pynnönen Petro, eroilmoitus 7.2.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Helsinki-Team ry Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Vapaaehtoistyön neuvottelukun-
ta

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2016 § 862

HEL 2014-013221 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Doinita Negrutille eron vapaaehtois-
työn neuvottelukunnasta ja valita hänen tilalleen neuvottelukunnan jä-
seneksi monikulttuurisuustyön suunnittelija Hannan Holmin toimikau-
deksi, joka kestää kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.  
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12.09.2016 Ehdotuksen mukaan

23.11.2015 Ehdotuksen mukaan

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

26.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 194
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

sosiaali- ja terveyslautakunta 14.2.2017
- ensimmäinen jaosto 16.2.2017

  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192 ja 194 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 181, 183, 191 ja 193 §: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.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Tatu Rauhamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Mika Raatikainen

Lasse Männistö Osku Pajamäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.02.2017.


