
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2017
Kaupunginhallitus

30.10.2017

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

Kokousaika 30.10.2017 16:00 - 16:49

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Kivekäs, Otso kaupunginhallituksen 1. varapu-

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

heenjohtaja
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Rantanen, Mari varajäsen

Muut

Kousa, Tuuli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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saapui 16:02
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Matikainen, Kristiina kaupunginsihteeri

poistui 16:31, poissa: 974 - 987 §:t
Tapiolinna, Hilkka vs. kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Malinen, Matti talousarviopäällikkö

asiantuntija
saapui 16:07, poistui 16:24, läsnä: 
960 - 963 §:t

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
959 - 987 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
959 - 963 §:t, 967 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
964 - 966 §:t, 968 - 987 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
959 - 987 §:t
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§ Asia

959 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

960 Asia/2 V 15.11.2017, Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunni-
telma 2018 - 2020

961 Asia/3 V 15.11.2017, Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen

962 Asia/4 V 15.11.2017, Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

963 Asia/5 V 15.11.2017, Koiraverosta luopuminen

964 Asia/6 V 8.11.2017, Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

965 Asia/7 V 8.11.2017, Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava 
ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445)

966 Asia/8 V 8.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

967 Asia/9 Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

968 Asia/10 Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toimia-
lalle

969 Asia/11 Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 
16037/1)

970 Asia/12 Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmat (nrot VIO 
5864/1, 5865/1)

971 Asia/13 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopiston peruso-
petuksen järjestämislupa-asiassa

972 Asia/14 Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuk-
sesta

973 Asia/15 Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

974 Asia/16 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta ruop-
pausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meriläji-
tysalueille

975 Asia/17 Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

976 Asia/18 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan suojelemisesta

977 Asia/19 Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen: pelastuslaitoksen harjoitus-
mestarin virka ja sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan virka
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978 Asia/20 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asun-
torakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

979 Asia/21 Määrärahan myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan investointeihin

980 Asia/22 Kaupunginvaltuuston 25.10.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

981 Asia/23 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Vantaalla 21. - 22.11.2017

982 Asia/24 Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi  kaupunkibulevardien 
suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

983 Asia/25 Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa 
sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

984 Asia/26 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luonto-
tyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

985 Asia/27 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön 
virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaa-
vassa

986 Asia/28 Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

987 Asia/29 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 959
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 Jaana 
Pelkosen ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikansan 
ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 960
V 15.11.2017, Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunni-
telma 2018 - 2020

HEL 2017-010631 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodeksi 2018 ja 
taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2020.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

 talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
 talousarvioaloitteiden vastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelu-

tuloksen keskeiset linjaukset
 liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 (kaupun-
ginhallitus 30.10.2017) -  Budget 2018 och ekonomiplan 2018 – 2020 
(stadsstyrelsen 30.10.2017)

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto
4 Esittelijän muutokset sekä tekniset muutokset vuoden 2018 talousar-

vioon ja vuoden 2018-2020 taloussuunnitelmaan
5 Neuvottelutulos budjettineuvotteluissa 29.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvion vuodeksi 2018 ja 
taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2018-2020.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2018-2020 si-
sältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2017 § 914

HEL 2017-010631 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.

Käsittely

13.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
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§ 961
V 15.11.2017, Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2017-010943 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vuonna 2017 kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. 
Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu palkkasumman kas-
vusta. Vuoden 2017 palkkasumman odotetaan kasvavan yli 2 prosent-
tia. Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien 
tietojen valossa myönteisiltä kunnille, mikä osaltaan parantaa ennustei-
ta. Positiivisen kehityksen arvioidaan nostavan kunnallisveron tilitykset 
lähes vuoden 2016 tasolle kilpailukykysopimuksen ja siihen liittyvien 
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veronkevennysten aiheuttamista veromenetyksistä huolimatta. Vuoden 
2018 kehityksen arvioidaan olevan maltillisesti positiivista.

Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2017 arvioidaan lokakuus-
sa tehdyn ennusteen mukaan 2 575 milj. euroa eli 80 milj. euroa talous-
arviota enemmän.

Kaikkiaan verotuloja arvioidaan vuonna 2017 saatavan 3 378,4 milj. eu-
roa, joka on 245 milj. euroa vuoden 2017 talousarviota enemmän erityi-
sesti yhteisöveron talousarviota suuremman tilitysennusteen (155 milj. 
euroa talousarviota enemmän) ansiosta. Tämä näkyy kaupungin mak-
suvalmiuden hyvänä tasona vuonna 2017.

Kaupungin konsernitilivarat on luettu vuoden 2016 tilinpäätöksestä lu-
kien osaksi kaupungin likviditeettiä. Likviditeetinhallinta konsernitasolla 
mahdollistaa, hyvän yleisen maksuvalmiustilanteen ohella, kaupungin 
maksuvalmiuspuskurin alentamisen.

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja 
kiinteistöverosta. Vuonna 2018 kaupungin verotulojen arvioidaan ole-
van kokonaisuudessaan 3 355 milj. euroa.

Vuoden 2018 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 %, jo-
ka on 0,5 %-yksikköä matalampi kuin vuoden 2017 kunnallisveropro-
sentin taso 18,5 %. Veroprosentin lasku 0,5 %-yksiköllä merkitsee noin 
70 milj. euron vähennystä kunnallisverotulokertymään.

Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 2 530 milj. euroa kun-
nallisveroprosentilla 18,0 %. Kunnallisveron tuoton arviot perustuvat 
valtion ja Kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta kunnallisveron 
tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2017 saamiin verotilityksiin. 
Tuottoarvion pohjana ovat valtiovarainministeriön syyskuussa 2017 
esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2017 sekä valtiovarainministeriön 
ehdotus valtion vuoden 2018 talousarvioksi.

Kunnallisveropohjan kehitykseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät. 
Hallitus päätti budjettiriihessä vuoden 2018 veronkevennyksistä, jotka 
toteutetaan ansiotuloperusteiden indeksitarkistuksena ja työnverotuk-
sen keventämisenä. Kyseiset veronkevennykset vähentävät verotuloja 
koko maassa yhteensä noin 270 miljoonalla eurolla, josta 182 miljoo-
naa euroa kohdistuu kunnallisveroon.

Käytännössä veronkevennykset toteutetaan korottamalla progressiivi-
sen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla työtulovä-
hennyksen ja perusvähennyksen enimmäismäärää. Tuloveroasteikon 
muutoksen johdosta kuntien verotulojen arvioidaan jäävän 51 miljoo-
naa euroa alhaisemmiksi, kun verosta tehtäviä vähennyksiä (työtulovä-
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hennys 48 milj. € ja alijäämä hyvitys 3 milj. €) siirtyy tehtäväksi aiem-
paa enemmän kunnallisverosta.  Työtulovähennyksen korotus taas vä-
hentää kuntien verotuloja 115 miljoonalla eurolla ja perusvähennyksen 
enimmäismäärän korotus 16 miljoonalla eurolla. Täten budjettiriihessä 
päätetyt veronkevennykset alentavat kuntien verotuloja arviolta 182 
miljoonalla eurolla. Aiempien päätösten perusteella kunnallisveroon 
kohdistuu asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajaaminen entises-
tään (+13 milj. €) sekä lapsivähennyksen voimassaolon päättyminen 
vuoden 2017 lopussa (+38 milj. €). Nämä toimenpiteet lisäävät kuntien 
verotuloja ja otetaan myös huomioon veroperustemuutoksia kompen-
soitaessa. Täten veroperustemuutosten perusteella kunnille valtiono-
suuksien lisänä kompensoitavaksi määräksi muodostuu 131 miljoonaa 
euroa.

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin 
liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset alenta-
vat kunnallisverotuloja vuonna 2018 reilulla 100 miljoonalla eurolla vuo-
teen 2017 verrattuna. Näiltä osin veromenetyksiä hallitus ei kompensoi 
(kuten ei tehnyt vuoden 2017 osaltakaan).

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2018 on arvioitu 285 milj. euroa (vuo-
den 2017 tilitysarvio on 258 milj. euroa). Kiinteistöverotuoton arvion 
nousu on seurausta valtion tekemistä muutoksista yleisen kiinteistöve-
ron sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajoissa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2017 § 915

HEL 2017-010943 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.

Käsittely
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13.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin toisen esityksen kokouk-
sen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 962
V 15.11.2017, Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2017-010947 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2018 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä muutti esitystään seuraavien kiinteistöveroprosenttien osalta:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

Lisäksi esittelijä muutti esityksensä perusteluosaa seuraavasti:

Kolmas kappale muutetaan muotoon "Kiinteistöverolaki on muuttumas-
sa verovuodelle 2018 ja muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 
on eduskunnan käsittelyssä. Valtiovarainvaliokunta esitti kiinteistöve-
roprosenttien alarajojen korotuksista luopumista (VaVM 9/2017vp) ja 
eduskunta on sen pohjalta hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettu-
na sen ensimmäisessä käsittelyssä 18.10."

Neljäs kappale muutetaan muotoon "Lakia muutettaisiin siten, että ylei-
sen kiinteistöveroprosentin sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuk-
sen kiinteistöveroprosentin uudet veroprosenttien vaihteluvälit ovat 
0,93 % - 2,00%. Vaihteluvälien osalta ylärajaa nostettaisiin nykyisestä 
1,80 % tasosta 2,00 % tasolle."

Lakiesityksen mukaisiin kiinteistöveroprosenttien alarajoihin tehdään 
seuraavat muutokset:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00
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 voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat kiinteistöveroprosentti 
0,93–3,10 

Kolmanneksi viimeinen kappale muutetaan muotoon "Vuonna 2018 
kiinteistöveroprosentit ehdotetaan Helsingissä pidettäväksi vuoden 
2017 tasolla."

Toiseksi viimeinen kappale muutetaan muotoon "Kiinteistöveron tuotok-
si vuonna 2018 on arvioitu 263 milj. euroa (vuoden 2017 tilitysarvio on 
258 milj. euroa). Verokertymäarvion nousu johtuu kiinteistökannan kas-
vusta ja sitä kautta verotusarvojen ennakoidusta noususta."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2018 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,03
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,03
- voimalaitosten veroprosentti 3,10 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnan-
valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se 
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit 
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, 
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti sekä muiden asuinraken-
nusten veroprosentti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 
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laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta). Kunta voi halutessaan vahvis-
taa erillisen veroprosentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille 
ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimek-
si mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b 
§:n mukaan määrättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen 
veroprosentti.

Hallituksen esitys 133/2017 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on 
annettu eduskunnalle 5.10.2017.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syksyllä 2016 hyväksyttyä kiin-
teistöverolakia. Lakia muutettaisiin siten, että yleisen kiinteistöveropro-
sentin sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveropro-
sentin alarajoja korotetaan 0,93 prosentista 1,03 prosenttiin vuoden 
2018 alusta lukien. Uudet veroprosenttien vaihteluvälit hallituksen esi-
tyksessä ovat 1,03 % - 2,00%. Rakentamattoman rakennuspaikan kiin-
teistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 1,00—4,00 prosentista 2,00—
6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamatto-
malle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin olisi oltava vähin-
tään 3,00 prosenttiyksikköä niiden soveltamaa yleistä kiinteistöveropro-
senttia korkeampi. Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja esitetään 
hallituksen esityksessä siirrettäväksi kiinteistöverotuksessa voimalai-
tosten kiinteistöveroprosentin piiriin.

Vuodelle 2019 hallituksen esityksessä 133/2017 esitetään muutoksina 
asuinrakennusten ala- ja ylärajan korotusta siten, että uudet rajat olisi-
vat 0,45 - 1,00 %.

Vuonna 2017 sovellettavan lainsäädännön mukaan yleinen kiinteistö-
veroprosentti sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistö-
veroprosentti on vähintään 0,93 ja enintään 1,80.

Näin ollen vuoden 2018 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien ra-
jat ovat hallituksen esityksen mukaan seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03–2,00

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–0,90

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,03–2,00

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, KiintVL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 6,00 prosenttia 
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- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00

- voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat kiinteistöveroprosentti 1,03–
3,10

Vuonna 2017 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Vuonna 2018 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan korotettavaksi edellä 
mainituille lain sallimille alarajoille (hallituksen esityksen 133/2017 mu-
kaiset alarajat) yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden asuinraken-
nusten veroprosentin sekä rakentamattoman rakennuspaikan veropro-
sentin osalta.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2018 on arvioitu 285 milj. euroa (vuo-
den 2017 tilitysarvio on 258 milj. euroa). Verokertymäarvion nousu joh-
tuu lähes kokonaisuudessaan veroprosenttien korotuksista uusille ala-
rajoille.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2017 § 916
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HEL 2017-010947 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.

Käsittely

13.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin kolmannen esityksen ko-
kouksen kahdeksantena asiana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 30.10.2017 saakka.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 963
V 15.11.2017, Koiraverosta luopuminen

HEL 2017-011087 T 02 03 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä ei ole suoritettava koira-
veroa 1.1.2018 alkaen. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä koiranomistaja ei 
ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja et-
tei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua verovuo-
delta 2017.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koiraveron suorittamisesta luovutaan Helsingissä 1.1.2018 alkaen. Tä-
mä tarkoittaa, että Helsingin kaupunki ei julkaise koiraverokuulutusta 
tammikuussa 2018 eikä siten vuonna 2018 lähetetä koiraverolaskuja 
koskien verovuoden 2017 koiraveroa.

Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sekä vuosien 2018-2020 talous-
suunnitelmaan ei sisälly koiraverotuloja vuodesta 2018 alkaen.

Koiraveron kerääminen perustuu koiraverolakiin (29.6.1979/590), jonka 
mukaan kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava 
koiraveroa. Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomis-
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taja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia 
ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua.

Laki koiraverosta on alun perin peräisin 1800-luvulta. Tuolloin lain avul-
la pyrittiin estämään rabieksen eli vesikauhun leviäminen. Koiraveron 
periminen tuli kunnille vapaaehtoiseksi vuonna 1979.

Helsingissä on noin 30 000 koiraa Helsingin kaupungin kaupunkitutki-
mus- ja tilastot –yksikön arvion mukaan. Vuoden 2016 koiraveroa las-
kutettiin 6 925 koirasta. Vähennystä vuoteen 2015 oli lähes tuhat koi-
raa. Näin ollen tilastojen mukaan helsinkiläisistä koirista vain joka nel-
jännestä (23 %) maksettiin koiraveroa vuonna 2016. Vuonna 1997 ar-
vioitiin, että joka viides helsinkiläiskoira oli ilman veromerkkiä.

Vuonna 2017 Suomen yli 300 kunnasta enää vain kaksi, Helsinki ja 
Tampere perivät koiraveroa.

Koiraverolain mukaan koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan 
kuin kunnanvaltuusto päättää. Helsinki on aikaisemmin soveltanut täy-
simääräistä 50 euron koiraveroa.

Vuonna 2017 koiraverosta arvioidaan kertyvän noin 0,350 milj. euroa. 
Koiraverosta saatava tuotto on ollut 2000-luvulla selvässä laskussa. 
Vuonna 2008 sen tuotto oli 0,635 milj. euroa ja vuonna 2002 se oli 
0,829 milj. euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 964
V 8.11.2017, Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 myöntää Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajä-
senen luottamustoimesta ja

 valita Lotta Rosenqvist varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtai-
nen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sara Henrikssonin (RKP) 7.6.2017 (§ 278) 
varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
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kaudeksi. Sara Henriksson pyytää 6.10.2017 eroa poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan kau-
punginvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 965
V 8.11.2017, Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava 
ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445)

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
osaa korttelista 28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja 
katualueita ja korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 
1, korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tontteja 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- 
ja liikennealueita koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12445 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Oulunkylän Käskynhalti-
jantien ja sen ympäristön tontteja sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita. Kaavatyöllä mahdollistetaan Helsingin kaupungin strate-
gian mukaisesti edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin rakentamiselle 
Käskynhaltijantielle. Samalla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutu-
vaa asuntorakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa 
ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Tavoitteena on luoda 
Käskynhaltijantiestä viihtyisää, tiivistä ja elävää katuympäristöä, josta 
Raide-Jokerin pysäkkien kohdalta aukeaa turvalliset viheryhteydet ym-
päröiville asuinalueille.

Kaavaratkaisun myötä asuintonttien kerrosala kasvaa 75 740 k-m². 
Tästä asuntokerrosalaa on 73 440 k-m² ja liiketilaa 2 300 k-m². Asukas-
määrän lisäys on noin 1 800.

Liikennesuunnitelma on Raide-Jokerin liikennesuunnitelman osa paalu-
välillä 21 000 - 22 100 ja sisältää asemakaavamuutoksen mukaiset lii-
kennejärjestelyt Käskynhaltijantiellä, Norrtäljentiellä, Maapadontiellä, 
Kivipadontiellä, Mestarintiellä, Kisällintiellä, Teinintiellä, Kivalterintiellä 
ja Kivalterinpolulla. Pikaraitiotien linjaus ja pysäkkijärjestelyt noudatta-
vat Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa.

Esittelijän perustelut
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Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953 - 2012. Ase-
makaavoissa tontit ovat asuinrakennusten, yleisten rakennusten, kirk-
kojen tai muiden seurakunnallisten rakennusten ja pysäköinnin tontteja. 
Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katualueita sekä Tuusulanväylän 
liikennealuetta. Käskynhaltijantien länsipää ja Tuusulanväylän vierei-
nen viheralue ovat asemakaavoittamattomia.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, alv. 0 %) seuraavasti:

Katualueet ja aukiot 7 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet 1 milj. euroa
Kunnallistekniikka 2,9 milj. euroa
YHTEENSÄ 10,9 milj. euroa

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat rai-
tiotien kustannukset ovat noin 4,5 miljoonaa euroa Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman 4/2015 mukaisesti.

Alueella siirretään nykyisin Käskynhaltijantien varressa sijaitseva kor-
keapaineinen maakaasun siirtoputki uudelle linjaukselle. Sen kustan-
nukset noin 5 - 7 miljoonaa euroa eivät sisälly tämän kaava-alueen 
kustannusarvioon, koska putkisiirtoa on suunniteltu laajemman alueen 
maankäytön kehittämismahdollisuudet huomioiden.

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 
150 euroa/k-m². Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kaupungille on 
arvioitu kertyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä sekä vuokraa-
misesta noin 40 - 45 miljoonaa euroa. Tulot täsmentyvät tonttien luovu-
tuksen sekä vuokrausneuvottelujen yhteydessä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä muut alueet 
lukuun ottamatta Teinintie 8a:n ja 8b:n tontteja 28140/9 ja 8. Kaava-
muutos on tehty kaupungin aloitteesta ja hakemuksen johdosta. Kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavatyön aikana on 
tehty yhteistyötä alueen tontinhaltijoiden kanssa.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 31.3. - 2.5.2017. Ehdotuk-
sesta on tehty 14 muistutusta, joista yksi oli adressi (allekirjoittajia yh-
teensä 28). Muistutuksista kaksi tuli samalta muistuttajalta.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuivat mm. rakentamisen määrään, valaistusolosuh-
teisiin, pysäköintiratkaisuihin, rakennusten materiaaliin ja väriin, liiken-
teeseen, liikenteen häiriöihin, viheralueisiin sekä liiketiloihin. Muistutuk-
sissa toivottiin mm. rakennusten madaltamista, vehreyden lisäämistä ja 
uutta kävely-yhteyttä Maapadontielle Kivipadontien varren tonttien 
asukkaille. Muistutuksissa pidettiin Käskynhaltijantien varren rakenta-
mista tervetulleena sekä kaavaratkaisua ja pyöräreittejä onnistuneina. 
Lisäksi myönteisenä pidettiin liiketilojen kaavoittamista Käskynhaltijan-
tien varrelle ja kehämäisen viherreitin muodostamista.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuollon, Gasum Oy:n, turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston (TUKES), liikenneliikelaitoksen, kaupungin-
museon, kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, rakennusvalvon-
taviraston, yleisten töiden lautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, var-
haiskasvatusviraston, ympäristölautakunnan, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja asuntotuotantotoimis-
ton (Att) lausunnot.

HSL:n lausunnossa todetaan, että Raide-Jokeri on huomioitu asema-
kaavassa hankesuunnitelman mukaisesti.

HSY arvioi kustannuksia.

Gasum Oy toteaa, että kaasuputki siirretään pois Käskynhaltijantien 
varresta. Putkisiirrosta on tehty perussuunnittelu 2016 ja loppuraportti 
on luovutettu kaupungille 20.1.2017.

Liikenneliikelaitos toteaa lausunnossaan, että Norrtäljentiellä on var-
mistettava, ettei raitiotien vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadun-
varsipysäköintiä.

Kaupunginmuseo toteaa mm., että suojeltavien kohteiden määräykset 
kaavassa ovat asianmukaisia ja alueella saadaan näin säilymään histo-
riaa pienenä osana muuttuvaa kokonaisuutta. Kaupunginmuseo toivoo 
silti, että rakentaminen olisi esitettyä väljempää.
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Kiinteistölautakunta toteaa lausunnossaan, että vuokratonteille esitetyn 
lisärakennusoikeuden toteuttaminen tulee edellyttämään kaupungin ja 
vuokralaisten välisiä neuvotteluita. Se sijaan kaavamuutos ei tuota yk-
sityisomistuksessa oleville tonteille 28140/8 ja 28140/9 merkittävää ar-
vonnousua, joten maankäyttösopimusneuvotteluja ei tarvitse käydä.

Pelastuslautakunta toteaa mm., että pelastustoiminnan edellytyksiä voi-
taisiin parantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat pe-
lastustiet läpiajettaviksi.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan yleisten alueiden töi-
den kustannukset.

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kohdistuu kaavan ulkopuoliseen 
reittiin Kustaankartanon alueella.

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan mm., että kaupunkialuei-
den meluhaittaa tulisi vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin ja 
Tuusulanväylän viereisille rakennuksille tulisi määrätä ilman sisäänotto 
sisäpihan puolelta.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan mm., että Tuusulanväylän rampin 
viereinen kortteli sopii huonosti asumiseen ja Käskynhaltijantien varren 
kaikkien asuntojen tulisi avautua niiden julkisivujen suuntaan, joissa 
melun ohjearvot toteutuvat.

Att toteaa lausunnossaan mm., että tontit ovat pääosin melko tasaisia 
ja perustamisolosuhteet suhteellisen hyviä. Myös asuinrakennusten 
korttelialueen A-merkintää matalien rakennusten tonteilla pidettiin hyvä-
nä. Erityisesti kampalamellitaloa tontilla 28134 Att pitää hankalana 
asuntopohjien kannalta. Att toivoo, että porrastusten rakennusalueen 
rajat olisivat suuntaa antavia. Erityisesti pienissä pistetaloissa vajaa ylin 
kerros on suuri kustannustekijä. Muuntamot tulisi Att:n mukaan merkitä 
erillisiksi asuinrakennuksista.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2, s. 47 - 49).

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

Asemakaavaan sisältyy liikennesuunnitelma (liite 4).

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 kartta, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017

2 Asemakaava- ja asemakaavan muutoksen nro 12445 selostus, päivätty 
28.2.2017, muutettu 3.10.2017, päivitetty Kylk:n 3.10.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 3.10.2017 liitteineen
4 Liikennesuunnitelma nro 6628/3.10.2017
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Kartta suunnittelualueesta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 3.10.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, ase-
makaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Gasum Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pelastuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.10.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_5 ja 0578_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 28.2.2017 päivätyn ja 3.10.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12445 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 
28132, korttelia 28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita 
ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Patola) korttelin 28140 tontteja 5 ja 7, osaa korttelin 28141 tonttia 1, 
korttelia 28142, osaa korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 
tontteja 2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja liikennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135).

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laituril-
la, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla: Päätöksenteko 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

03.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Sari Ruotsalainen ja liikennein-
sinööri Kari Tenkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2017 § 10

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Hankenumero 0578_4

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12445 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12445
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 26/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.6.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
, puhelin

Asuntotuotantotoimisto 29.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaava-alueella Käskynhaltijantie on muuttumassa tiiviisti rakennetuksi 
kaduksi, jonka keskellä kulkee Raide-Jokeri. Kadun varteen on tulossa 
asuntoja noin 1800 asukkaalle. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon näkökulmasta. Tällä hetkellä ei ole tietoa mahdollises-
ti ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Valtaosa uudesta rakentamisesta sijoittuu välittömästi Käskynhaltijan-
tien varteen. Annetut dB-arvot ovat kuitenkin kohtuullisia, joten asunto-
ja ja lasitettuja parvekkeita on mahdollista avata myös kadun suuntaan. 
Alueen perustamisolosuhteet ovat suhteellisen hyvät ja tontit pääosin 
melko tasaisia.  

Asemakaavassa on laaja kirjo erilaisia rakennustyyppejä. On jatko-
suunnittelun kannalta hyvä, että matalan rakentamisen osuudet on 
merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A), joka mahdollistaa sekä 
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pientalo- että pienkerrostalotyyppiset ratkaisut. AK-tonteilla vaihtelevat 
rakennusmassat ovat osin haastavia rakennuskustannusten sekä 
asuntojen avautumisen kannalta.

Asuinhuoneiden avaamiseen sopivien suuntien löytäminen on ongel-
mallista kulman ja etenkin kamman muotoisessa lamellissa. Kortteli 
28142 tulee voida ratkaista siten, että rakennusten väliin jää vähintään 
8 metriä (eli mahdollisuus sijoittaa asuinhuoneiden pääikkunoita). Ra-
kennusala vaikuttaakin riittävän väljältä em. ratkaisuun. Korttelissa 
28134 sen sijaan on muodostumassa vaikea kolmeen suuntaan suljettu 
osuus rakennusalan keskimmäisen sakaran kohdalle. 

Käskynhaltijantien eteläpuolella porrastuviin rakennuksiin edellytetään 
asuntoterasseja vajaisiin kerroksiin. Porrastuksia on runsaasti, ja niillä 
on suuri vaikutus sekä rakennuskustannuksiin että rakenteisiin. Porras-
tukset ja sisäänvedot tuottavat ulkoseinälinjoja, joiden alapuoliset ra-
kenteet heijastuvat kaikkiin kerroksiin. Esteettömät terassit puolestaan 
edellyttävät kunkin terassikerroksen alapuolelle normaalia korkeamman 
kerroksen ja tätä kautta koko rakennukseen esim. tavallista suurem-
man porrashuoneen. Porrastuksia ei ole määritelty näkyväksi osaksi 
katujulkisivua Käskynhaltijantien varteen, vaan kortteleiden pihan puo-
leisiin osiin. Olisikin toivottavaa, että terassointiin liittyvät rakennusalu-
een rajat ja kaavamääräykset olisivat suuntaa antavia ja vähemmän si-
tovia. Pienimmissä pistetaloissa (esim. 1150 kem2) vajaa ylin kerros on 
erityisen suuri kustannustekijä. 

Myös pysäköinnin sallivat ma-merkinnät voisivat olla väljempiä. Esim. 
korttelin 28142 kokonaisratkaisun kannalta olisi hyvä, jos maanalaisten 
paikkojen sijaintia tontilla voisi tutkia vapaammin ja ottaa huomioon 
asuinrakennusten kantavat seinälinjat sekä porrashuoneiden paikat.

Muuntamot tulisi asuinrakennusten sijaan sijoittaa erilliseen rakennuk-
seen, osaksi piharakennusta tai esimerkiksi pysäköintilaitoksen yhtey-
teen.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Tuuli Huhtala, rakennuttaja-arkkitehti, puhelin: 310 32356

tuuli.huhtala(a)att.hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 23.5.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
lausuntoa Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan 
muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perusteh-
tävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut Oulunkylän Käskynhaltijantien asemakaa-
van muutoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta lausuntonsa 6.4.2016. Tämän jälkeen suunnittelua-
luetta on hieman supistettu jättämällä pois aiemmin mukana olleet kort-
teli 28138 ja korttelin 28169 tontti 6, joilla nykyisellään sijaitsee asuin-
kerrostaloja sekä osa nykyiseen Yrjö Rantalan puistoon kuuluvaa aluet-
ta. Merkittävimpiä luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä, kaupunkitilaan vai-
kuttavia muutoksia ovat Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien eteläkul-
maukseen suunnitellun asuinkerrostalojen korttelialueen rakennusalo-
jen muutos. Luonnokseen verrattuna puistoaluetta jäisi enemmän ja vi-
suaalinen yhteys puistoon kadulta säilyisi katuun liittyvien katuaukioi-
den kautta. Käskynhaltijantien vastakkaisella puolella on samoin esitet-
ty katuaukiota Kisällinpuiston ja katualueen väliin. Myös joidenkin tont-
tien käyttötarkoitusta on muutettu luonnokseen verrattuna. Käskynhalti-
jantien reunamille osoitettu asuntorakentaminen on kuitenkin laajuudel-
taan ja korkeudeltaan asemakaavan luonnosvaiheessa esitetyn kaltais-
ta.

Aiemmissa Käskynhaltijantien ympäristöä koskevissa lausunnoissaan 
kaupunginmuseo on korostanut vehreyden ja puistojen merkitystä Ou-
lunkylälle ominaisena piirteenä, mitä ei saa tiivistämisestä huolimatta 
unohtaa. Luonnosvaiheessa kaupunginmuseo esitti myös, että Käskyn-
haltijantien varren uusien kortteleiden suurimpia sallittuja kerroslukuja 
ainakin jossain kohdin vielä madallettaisiin ja rakennusten välisiä etäi-
syyksiä puolestaan lisättäisiin, jotta muutos olisi hieman maltillisempi, 
rakennusrintama vähemmän muurimainen ja istutuksille jäisi enemmän 
tilaa.  Edellä mainittu muutos Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien etelä-
kulmauksen täydennysrakentamisen sijoittelussa on siten parannus 
luonnosvaiheeseen verrattuna. Edelleen voidaan kuitenkin todeta kaa-
vaehdotuksen mukaisen ratkaisun johtavan muutokseen, jossa Käs-
kynhaltijantien varresta muodostuu huomattavan tiiviisti rakennettu 
kaupunkitila. Kaavaehdotuksessa esitettyä matalampi ja väljempi ra-
kenne muodostaisi siten alueen ominaisluonteen paremmin huomioon 
ottavan kokonaisuuden ja on siten edelleen toivottavaa. Kaupunginmu-
seon esitys istutusvelvoitteesta katualueelle asemakaavamääräyksen 
muodossa on kuitenkin otettu huomioon, mitä kaupunginmuseo pitää 
myös tärkeänä alueen vehreän ominaisluoteen säilyttämisen kannalta.
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Ainoa asemakaavaehdotuksessa suojeltavaksi esitetty rakennus on 
Teinintien varrella sijaitseva vanha puukoulu. Kaavaluonnosvaiheessa 
kaupunginmuseo piti tärkeänä, että tämän Oulunkylän paikallishistorial-
lisesti merkittävän ja hyvin säilyneen 1920-luvun pienimittakaavaista 
kouluarkkitehtuuria edustavan rakennuksen säilyminen myös sisätiloil-
taan voidaan turvata sopivan suojelumääräyksen avulla. Suojelumää-
räystä sr-2 on muokattu seuraavaksi: ”Kaupunkikuvallisesti, historialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen kaupunkikuvallisia, 
historiallisia tai rakennustaiteellisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alku-
peräisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien kuten julki-
sivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko- ja sisäovien ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja värien sekä 1. kerroksen huonejaon ja kiinteän si-
sustuksen säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisiä ominaispiir-
teitä ja materiaaleja kunnioittaen.” Kaupunginmuseon pitää suojelu-
määräystä hyvänä ja riittävänä tuomaan esiin rakennuksen kulttuurihis-
torialliset arvot ja turvaamaan niiden säilyminen.

Asemakaava-alueen luoteisimmassa osassa Käskynhaltijantieltä Tuu-
sulanväylälle johtavan rampin yläpuolella sijaitseva 1. maailmasodan 
aikainen yhdys-/tykkitie (tukikohta XXI tykkitie 3, muinaisjäännösnume-
ro 1000026646) on merkitty merkinnällä sm-1: ”Alueen osa, jolla sijait-
see muinaismuistolailla rauhoitettu ensimmäisen maailmansodan aikai-
nen tykkitie. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kiellet-
ty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on kuultava 
museoviranomaisia.” Teinintien ja Kivalterintien risteyksen pohjoispuo-
lella Teinintie 8:ssa sijaitsevan, suojeltavan puisen koulurakennuksen 
kohdalla sijainneen Kottbyn (Kottby nro 1000001707) historiallisen ky-
läpaikan alue on asemakaavaehdotuksessa puolestaan merkitty mer-
kinnällä sm-2: ”Alueen osa, jolla sijaitsee historiallinen kyläpaikka. Alu-
eella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen 
on sallittua vain erityisistä syistä ja riittävän arkeologisen dokumentoin-
nin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviran-
omaisia.” Kaupunginmuseo katsoo, että edellä mainitut muinaisjään-
nöksiä koskevat merkinnät ja määräykset ovat asianmukaiset.

Asemakaavamuutoksen tavoitteeksi on asetettu muuttaa suunnittelua-
lueen luonne nykyistä huomattavasti tiiviimmin rakennetuksi. Nykyisin 
ilmeeltään vehreästä ja väljästä Käskynhaltijantien katualueesta tavoi-
tellaan kaupunkimaisen rakennettua. Näiden tavoitteiden rinnalla kau-
punginmuseo on pitänyt tärkeänä, että alueen rakeisuudeltaan ja il-
meeltään vaihteleva rakennuskanta ja erityisesti Oulunkylälle ominai-
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nen vehreys otetaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteet ovat siten ol-
leet osittain ristiriitaisia. Kaupunginmuseo toteaa, että alueen olemassa 
olevien matalimpien rakennusten läheisyyteen esitetty täydennysraken-
taminen on lähinnä kolmikerroksista ja myös sekä asuinkortteleiden et-
tä katualueen osalle on lisätty istutusmääräyksiä, joskin täydennysra-
kentaminen esitettyä väljempänä ja yleisesti matalampana olisi edel-
leen toivottavaa. Kuitenkin kaupunginmuseo katsoo, että sen esittämät 
vanhaa koulurakennusta ja muinaismuistoja koskevat suojelumääräyk-
set ja –merkinnät on asemakaavaehdotuksessa otettu asianmukaisesti 
huomioon. Alueella saadaan siten säilymään myös Käskynhaltijantien 
ympäristön historiaa pienenä osana voimakkaasti muuttuvaa kokonai-
suutta. Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Oulunkylän 
Käskynhaltijantien asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.4.2016

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 179

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset pi-
karaitiotielle eli Raide-Jokerin rakentamiselle Käskynhaltijantielle. Sa-
malla lisätään julkiseen liikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista 
tulevan Raide-Jokerin pysäkkien tuntumassa ja parannetaan kävelyn ja 
pyöräilyn yhteyksiä. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 uutta asukas-
ta.

Kaava-alueen katu-alueiden sekä aukioiden toteuttamisesta on arvioitu 
aiheutuvan kustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisäl-
tää katu-alueiden sekä aukioiden esirakentamis- ja pohjarakennuskus-
tannukset. Puisto- ja virkistysalueiden toteuttamisesta on arvioitu ai-
heutuvan kustannuksia noin 1 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen kus-
tannuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat Raide-Jokerin hanke-
suunnitelmassa esitetyt kustannukset.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
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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

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 211

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Oulunkylän 
Käskynhaltijantien ympäristöä koskevasta asemakaavan muutosehdo-
tuksesta nro 12445 seuraavan lausunnon:

Asemakaavaehdotus luo edellytykset Raide-Jokerin rakentamiselle ja 
alueen kevyen liikenteen verkoston toimivuudelle.

Asemakaavaehdotuksessa on kaupungin maille osoitettu uutta, pää-
osin asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 77 000 k-m², jonka luovutta-
minen ja toteuttaminen on pääasiallisesti mahdollista siinä vaiheessa, 
kun Raide-Jokerin ja siihen kytkeytyvien kokoojakatujen korkeusasema 
on määritetty. 

Asemakaavan muutosalue on pääasiallisesti kaupungin omistuksessa. 
Asemakaavaehdotuksessa esitetyt rakennetut tontit nrot 28140/8 ja 
28140/9 ovat yksityisomistuksessa, mutta kaavamuutos ei tuota niille 
merkittävää arvonnousua, joten maankäyttösopimusneuvotteluja ei tar-
vitse käydä. Vuokratonteille esitetyn lisärakennusoikeuden toteuttami-
nen tulee lisäksi edellyttämään kaupungin ja vuokralaisten välisiä neu-
votteluja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 39

HEL 2014-015008 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta on käsitellyt Patolan alueen nimistöä edellisen ker-
ran 14.12.2016 (§ 99).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle aukiolle nimeä

Teininaukio–Djäkneplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, Teinintien mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että Käskynhaltijantien etelä-
puolella jatketaan nimeä Kivalterinkuja–Gevaldigergränden aukion ni-
menä ja Käskynhaltijantien pohjoispuolella jatketaan nimeä Kisällinku-
ja–Gesällgränden aukion nimenä.

14.12.2016 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 50

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Käskynhaltijantien ym-
päristön (Oulunkylä, Patola) asemakaavaehdotuksesta nro 12445:

Asemakaavassa tulee huomioida riittävä sammutusveden saanti alu-
eella. Lisäksi jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdollisten maan-
päällisten palopostien ja palovesiasemien edellyttämä tilantarve.

Asemakaavaehdotuksen selostusosan liitteenä olevan pelastuskaavion 
mukaan useampi pelastustie olisi ns. "umpiperäratkaisu". Tällaisessa 
ratkaisussa yksikin väärin pysäköity ajoneuvo tai väärään paikkaan au-
rattu lumikasa voivat estää pelastusajoneuvojen pääsyn mahdolliseen 
onnettomuuskohteeseen. Lisäksi onnettomuustilanteen aikainen pelas-
tusajoneuvojen (erityisesti nostolava-auton) sijoittuminen pelastustielle 
vaikeutuu huomattavasti, mikäli rakennuksia ei päästä lähestymään 
kahdesta eri suunnasta. Pelastustoiminnan edellytyksiä voitaisiinkin pa-
rantaa muuttamalla useampaa asuinrakennusta palvelevat pelastustiet 
läpiajettaviksi. Toinen vaihtoehto olisi lisätä tällaisten pelastusteiden 
päätyihin pelastusajoneuvoille kääntöpaikat sekä pelastusteiden varsil-
le ohitusmahdollisuus.

Esittelijä
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pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 130

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Käskynhaltijantien ympäristön rakentaminen tulee tukeutumaan vah-
vasti Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katuja reunustavaan asuinra-
kentamiseen. Raide-Jokeri liikennöi asemakaava-alueen läpi Käskyn-
haltijantietä ja Norrtäljentietä pitkin. Asemakaavassa on määrätty ra-
kennusten kadunpuoleisille julkisivuille ääneneristävyysvaatimukset 
keskiäänitason mukaan.

Raitiovaunuliikenteestä aiheutuvan melun arvioinnissa on tarpeen tar-
kastella keskiäänitasojen lisäksi myös enimmäisäänitasoja, jotka voivat 
olla merkityksellisiä yöaikaan. Enimmäisäänitasoille ei ole ohjearvoja, 
mutta ympäristöministeriön julkaisemassa julkisivujen äänieristyksen 
mitoitusoppaassa on asuintiloissa yöaikaan esiintyville enimmäisäänita-
soille annettu suositusarvo LAmax ≤ 45 dB. Meluselvitystä ja tarvittaes-
sa kaavamääräyksiä tulee tältä osin täydentää. Tärkeää on, että Raide-
Jokerin ja myös muiden raitioteiden varsilla tehtävät meluselvitykset 
laaditaan yhdenmukaisesti.

Asemakaavassa on annettu julkisivuja koskeva melumääräys, jonka 
mukaan ulkovaipan kokonaisääneneristävyys ollessa 35 dB, on julkisi-
vun oltava yhtenäinen, parveketta ei saa sijoittaa julkisivulle eikä asun-
toa avata vain julkisivun suuntaan. Määräyksessä on kuitenkin todettu, 
että avautumismääräys ei koske opiskelija-asuntoja. 

Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi vä-
hentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö ai-
heuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella. Ym-
päristölautakunnan mielestä opiskelija-asuntojen ei voida katsoa ole-
van tarkoitettu vain lyhytaikaiseen tai tilapäiseen asumiseen, johon pe-
rustuen niiden melumääräyksistä voitaisiin tinkiä. Opiskelija-asuntoja 
tulee asemakaavassa koskea vastaava avautumismääräys kuin mitä 
muuta vastaavan melualtistuksen kohteena olevaa asumista.
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Asuinrakennuksien terveellisten ilmanlaatuolosuhteiden varmistamisek-
si on etenkin Tuusunlanväylää lähimpänä sijaitsevissa kortteleissa suo-
siteltavaa täydentää kaavaa kaavamääräyksellä esimerkiksi siten, että 
tuloilman sisäänotto on järjestettävä rakennuksen niiltä sivuilta jolla ei 
ole asemakaavassa ääneneristävyysvaatimuksia.

Käsittely

25.04.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Joona Haavisto: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Alviina Alametsä

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Timo Pyhälahden 
vastaehdotuksen. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kpl 5 pois ja tilalle:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."
EI-ehdotus: Kpl 5 aloitetaan seuraavilla lisättävillä virkkeillä:
"Ympäristölautakunnan mielestä kaupunkialueiden meluhaittaa tulisi 
vähentää etenkin liikennesuunnittelun keinoin. Meluisa asuinympäristö 
aiheuttaa terveyshaittaa sekä asunnon sisällä että sen ulkopuolella."

Jaa-äänet: 2
Alviina Alametsä, Joona Haavisto

Ei-äänet: 6
Timo Korpela, Timo Latikka, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, 
Leo Stranius

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Anita Vihervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 18.4.2017

HEL 2014-015008 T 10 03 03

HKL lausuu seuraavaa:

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Norrtäljentiellä raitiotietä ei ole 
esitetty omalle väylälleen. Ratkaisussa on varmistettava, ettei raitiotien 
vieressä ole liikennöintiä häiritsevää kadunvarsipysäköintiä. Liikennöin-
tiolosuhteet yleisesti tulee tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajo-
neuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä 
raitiotieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoi-
tetaan kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. 

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suun-
nittelussa.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 127

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Ksv 0578_4, karttaruutu 679496, 679497, 680496, 680497
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12445 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 28. 
kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) osaa korttelia 28132, korttelia 
28133 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita ja asemakaavan 
muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 
28140 tontteja 7, 8 ja 9, osaa korttelin 28141 tonttia 1, korttelia 
28142, osia korttelin 28169 tonteista 4 ja 5, korttelin 28305 tontteja 
2 ja 8, korttelin 28310 tonttia 4 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lii-
kennealueita (muodostuvat uudet korttelit 28134 ja 28135)

 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-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

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

 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijalta Kus-
tannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykus-
tannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen

 merkitä tiedoksi laaditun korttelikortin, joka on kaavaselostuksen liit-
teenä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12445 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa.

28.02.2017 Pöydälle

Esittelijä

http://www.hel.fi/ksv
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asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

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

jarkko.nyman(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Alue on pääosin kallioista kitkamaa-aluetta ja paikoin avokalliota. Alu-
eellista esirakentamistarvetta ei ole painumahallinnan, stabiliteetin tur-
vaamisen tai kallioisten alueiden alueellisen tasauslouhinnan muodos-
sa.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 30.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä Oulunkylän, Patolan (28. kau-
punginosa) Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen kaavaluonnoksesta 31.3.2016 mennessä.

Asemakaavan tavoitteena on käskynhaltijantien ympäristön muuttami-
nen tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varrella on asuntojen lisäksi 
liiketilaa. Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uu-
delleen Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkejä varten. Samalla 
on tutkittu uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoalueille ja 
täydennysrakentamista katuun rajoittuville kerrostalotonteille. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 1 800 
asukasta. Uusia asuinrakennuksia on suunniteltu Käskynhaltijantien ja 
Norrtäljentien varteen sekä Mestarintien, Kivalterintien, Maapadontien 
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ja Teinintien varteen. Liiketilat painottuvat Raide-Jokerin pysäkkien lä-
heisyyteen.

Käskynhaltijantien varteen on kaavamuutoksessa sijoitettu kolmikerrok-
sisten asuinrakennusten (A) korttelialueita. Yleiskaavaehdotuksessa to-
detaan kaupunkia tiivistettävän esikaupunkialueilla, erityisesti raidelii-
kenteen asemien ja solmukohtien ympäristössä. Käskynhaltijantien 
pohjoispuoli on yleiskaavassa merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2, 
jonka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0. Erityisesti asemanseu-
tujen tehostamiseen perustuen näiden kortteleiden kerrosluvun lisää-
mistä tulisi tutkia. 

Kaavamuutokseen kaava-alueen länsireunaan on merkitty kevyen lii-
kenteen väylä Kivalterintien ja Käskynhaltijantien välille Hekan (Helsin-
gin kaupungin Asunnot Oy) hallinnassa olevan tontin alueelle. Väylä tu-
lee olemaan tärkeä kulkuyhteys Jokeri-pysäkille. Väylän merkitsemistä 
omaksi kevyen liikenteen alueen osaksi tulisi tutkia, jotta sen saaminen 
yleiseen käyttöön voitaisiin varmistaa. Alueeseen kohdistuu tällä het-
kellä voimassa oleva vuokrasopimus, eikä vuokralaista voida vuokraso-
pimuksen voimassaoloaikana velvoittaa yksipuolisesti sopimusmuutok-
siin. Sopimus on voimassa vuoden 2055 loppuun.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta, eikä sillä ole tällä het-
kellä muuta huomautettavaa asian suhteen.

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa täydennetystä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta 31.3.2016 
mennessä, koskien Oulunkylän, Patolan (28.ko) asemakaavaa ja ase-
makaavan muutosta Käskynhaltijantien ympäristöä.

Asemakaavan muutos koskee Käskynhaltijantien ja sen ympäristön 
tontteja sekä puisto- ja katualueita. Tavoitteena on mahdollistaa pika-
raitiotie Raide-Jokerin rakentaminen Käskynhaltijantielle ja Norrtäljen-
tielle sekä uusien asuntojen rakentaminen Raide-Jokerin varrella. Uutta 
asuntokerrosalaa on 75 000 k-m2. Asukasmäärän lisäys on n. 1 800. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Käskyn-
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haltijantien ympäristö muuttuu tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, jonka kes-
kellä kulkee Raide-Jokeri.

Kaava-alueen läpi on suunniteltu kaksi pohjois-eteläsuuntaista viheryh-
teyttä, jotka parantavat ja selkeyttävät liikkumista Oulunkylän keskus-
tasta läpi Oulunkylän pohjoisosan viheralueille (Patola), josta on poikit-
tainen virkistysyhteys Helsinkipuistoon ja Keskuspuistoon. Puistoreit-
tien ylityskohdat ovat Raide-Jokeripysäkkien kohdalla. Kaupunkisuun-
nitteluvirasto ja rakennusvirasto teettävät yhdessä em. puistoreittien 
kokonaissuunnitelman konsulttityönä. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia 
mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn ja esille tuomiseen. Jäljelle jää-
vien ekologisten yhteyksien ylläpitämistä ja kehittämistä tulee tutkia. 

Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Viittaukset yleisten alueiden materiaaleihin tulee 
poistaa kaavamääräyksistä. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset 
yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

26.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 16.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1189-00/15. Suunnittelualue rajautuu län-
nessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros-ja pientalotont-
teihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja kouluun. Käskynhalti-
jantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tulevaa Rai-
de-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uut-
ta rakentamista katuja rajaaville puistoalueille. Tavoitteena on, että 
Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset ympäristöt muuttu-
vat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntojen lisäksi lii-
ketilaa.
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Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun mer-
kittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tulevaisuu-
dessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkobussilinjan 550 reittiä. 
Raide-Jokeri on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään, millä 
varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku.

Liikennelaitos huomauttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tä-
rinähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Norrtäljen tiellä, ellei raitiotietä voida 
sijoittaa omalle ajoradalleen, tulee varmistua ettei raitiotien vieressä ole 
kadunvarsipysäköintiä.

Pikaraitiotien suunnittelussa tulee huomioida raitiovaunuradan ja ajo-
johtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila ja kiinnitysratkaisut. 
Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Opetusvirasto 12.2.2015

HEL 2014-015008 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetusviraston kannanottoa Oulun-
kylän Käskynhaltijantien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Suunnittelualue sijoittuu Käskynhaltijantien molemmin puolin. Se rajau-
tuu lännessä Tuusulanväylään, etelässä ja pohjoisessa kerros- ja pien-
talotontteihin sekä idässä Oulunkylän urheilupuistoon ja Oulunkylän 
ala-asteen kouluun.

Suunnittelualueella on 1950-2010 -luvuilla rakennettuja 3–5-kerroksisia 
asuinkerrostaloja. Lisäksi alueella on Oulunkylän kirkko, Kustaankarta-
non palvelukeskus, kolme päiväkotia sekä opetustoimelle vuokrattuja ti-
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lapäisiä koulutiloja kaksikerroksisessa suojellussa rakennuksessa (Tei-
nintie 8). 

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi. Kustaankartanon palvelukodin alue on merkitty kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittä-
väksi alueeksi. Tuusulanväylään rajoittuva alue Käskynhaltijantien poh-
joispuolella on yleiskaavassa virkistysaluetta. 

Uuden yleiskaavan luonnos on joulukuussa 2014 hyväksytty asetetta-
vaksi nähtäville, ja siinä esitetään Käskynhaltijantielle ja Norrtäljentielle 
pikaraitiotietä ja kadun varsille tiivistä asuntorakentamista. 

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien katualue suunnitellaan uudelleen tu-
levaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Raide-Joke-
rilla ennustetaan olevan vuonna 2035 noin 80 000 käyttäjää arkivuoro-
kaudessa nykyisen n. 30 000 matkustajan sijaan. Raide-Jokerin pysäk-
kien ympäristöistä pyritään suunnittelemaan vetovoimaisia paikkoja, 
jotka houkuttelevat paitsi asumista ja työpaikkoja myös palveluita. 

Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista katuja rajaaville puistoa-
lueille sekä olevien kerrostalotonttien täydentämistä asuinrakennuksin. 
Kirkon ja Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten kokonaisuus 
on tarkoitus suojella asemakaavassa ja samalla tutkitaan mahdollisuuk-
sia tontin täydennysrakentamiseen. Yleisten rakennusten tontti Teinin-
tie 8:ssa on tarkoitus muuttaa osittain asuintontiksi. 

Tavoitteena on, että Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien maantiemäiset 
ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on 
asuntojen lisäksi liiketilaa. Käskynhaltijantien ja Hirsipadontien kul-
mauksen liiketontille suunnitellaan parhaillaan yksikerroksista päivittäis-
tavarakauppaa. Kaupan pysäköintialueelle ja sen viereisen pysäköinti-
tontin kohdalle tutkitaan pysäköintitalon mahdollisuutta. 

Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen tontit sekä katu- ja puis-
toalueet lukuun ottamatta Teinintie 8:n tonttia 28140/5. 

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan asuntojen rakentaminen hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien ääreen on edullista, kannattavaa ja kestävän 
kehityksen mukaista. Alueilla on jo katuverkko, kunnallistekniikka ja 
palvelut, joten rakentamisesta syntyy vähemmän kustannuksia kuin ko-
konaan uusilla alueilla. Täydennysrakentaminen voi olla myös keino tu-
kea palveluiden pysymistä alueella tai jopa lisätä niitä.

Opetusvirasto toteaa, että täydennysrakentaminen suunnittelualueella 
edellyttää myös entuudestaan riittämättömien koulutilojen lisäämistä. 
Viimeisen käytettävissä olevan ennusteen mukaan pohjoisen suurpiirin 
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peruskouluikäisten määrä kasvaa yli 500 lasta ja nuorta vuosina 2015–
2024. Oulunkylän ala-asteen koulun oppilaista on jo nyt n.150 lasta tila-
päisissä siirtokelpoisissa viipalekouluissa koulun pihalla ja tilapäisissä 
vuokratiloissa osoitteessa Teinintie 8. Oulunkylän alueella ennusteen 
mukaan jo nyt ala-asteikäisten oppilaiden määrä kasvaa vuoteen 2024 
mennessä 200 lapsella.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 966
V 8.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017

HEL 2017-002100 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä nuorten aloitteet ajalta 1.1.-
30.6.2017 tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloiteoikeus on ollut vuodesta 2015 alkaen osa helsinkiläisten 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmä Ruutia. Nuorten aloit-
teella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita 
kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa ja tukea nuorten osal-
listumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samal-
la aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja ta-
voitteista. Nämä lähtökohdat heijastuvat myös nuorten aloitteiden käsit-
telyssä, jossa prosessit ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran hal-
lintosäännössä tarkoitettujen kunnan asukkaiden aloitteiden osalta so-
vellettavista menettelytavoista. Menettelytapoja on kehitetty saatujen 
kokemusten pohjalta.
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Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloit-
teet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa 
vastaavan toimielimen lausunto. Ruudin ydinryhmä toimii tässä yhtey-
dessä em. toimielimenä.

Käsiteltäessä nuorten aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita. 

Nuorten aloitteet tehdään pääsääntöisesti Ruuti.net -verkkosivun kautta 
(http://ruuti.munstadi.fi/). Nuorten aloitteet toimitetaan eteenpäin käsi-
teltäväksi ja vastattavaksi.

Luettelo nuorten aloitteista ja niihin annetuista vastauksista on tämän 
asian liitteenä 1. 

Nuorten aloitteita tehtiin vuoden 2017 tammi ja kesäkuun välisenä aika-
na yhteensä 13. Aloitteista kuului kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
laan viisi (5), kaupunkiympäristön toimialaan viisi (5) ja kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialaan kolme (3). Tehdyistä aloitteista on lisäksi kolme kä-
sitelty palautteena niiden sisällön vuoksi ja vastattu palautejärjestelmän 
kautta. 

Nuorten aloitteita tehtiin mm. vapaa-ajan viettoon liittyvistä kysymyksis-
tä ja harrastusmahdollisuuksista, oppilaskuntatoiminnasta ja joukkolii-
kenneasioista. Aiempien vuosien tapaan aloitteet ovat luonteeltaan pai-
kallisia ja konkreettisia parannusehdotuksia. Yhä suurempi osa kuiten-
kin koskee yleisemmin palvelujen kehittämistä, niiden laajentamista tai 
kaupunkiympäristöä ja turvallisuutta. Esimerkiksi aloite, joka koski oppi-
laskunnan hallituksen valintatapaa, kytkeytyy suoraan nuorten yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen edellytysten parantamiseen. Tasa-arvo- ja 
suvaitsevaisuusnäkökohtiin kiinnitettiin huomiota aloitteessa, joka kos-
kee ihmisryhmien jaottelua liikunnan ja uskonnon koulutuntien yhtey-
dessä.  

Ruudin lausunto on tämän asian liitteenä 2. 

Lausunnossa toivotaan vakavaa suhtautumista ja edelleen järjestelmän 
puutteiden korjaamista niin, että nuorten ääni saadaan kuuluviin ja teh-
dään konkreettisia parannuksia. Ruudin ydinryhmä ehdottaa aloitejär-
jestelmän tunnettavuuden lisäämistä mainostamalla sitä kouluissa ja 
nuorisotaloissa. Edelleen noin puolet aloitteista on ydinryhmäläisten te-
kemiä. Nuorille annettavien vastausten tulee olla ymmärrettävää kieltä. 
Ydinryhmä ehdottaa aloitejärjestelmän kehittämistä niin, että tehdyille 
aloitteille pystyisi antamaan järjestelmässä ”kannatan”- tai ”en kanna-
ta”-äänen. 
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Kaupunginhallituksen mielestä Ruudin ydinryhmän parannusehdotuk-
set ovat kannatettavia.

Nuorten aloitteiden käsittelyn menettelytapoja on hiottu saatujen koke-
musten pohjalta. Aloitteeseen vastaajana on pormestari tai apulaispor-
mestari, jolla on tarvittaessa käytettävissään vastauksen pohjana kau-
punginhallinnosta saadut selvitykset. Nuorten aloitteiden vastaamiseen 
on alkuvuodesta kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi on pyritty huoleh-
timaan siitä, että kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten esimerkiksi 
HSL:lle ja VR:lle kuuluviin aloitteisiin saadaan asianmukainen vastaus. 
Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustamisen sekä nuori-
sotyön näkökulmasta on tärkeää, että nuoret saavat aloitteisiinsa pe-
rusteltuja vastauksia kohtuullisessa ajassa. 

Aloitejärjestelmän jatkokehittämistä arvioidaan osana koko Ruuti- jär-
jestelmän kehittämistä tämän vuoden lopulla. Yhteydenpitoa ja vuoro-
puhelua Ruuti ydinryhmän kanssa asiassa jatketaan. 

Tarkoituksena on, että Ruudin ydinryhmä tulee seuraamaan asian kä-
sittelyä kaupunginvaltuuston kokouksessa ja valtuutetuilla on mahdolli-
suus tavata ydinryhmän jäseniä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet, koonti 1.1.-30.6.2017
2 Ydinryhmän lausunto nuorten aloitteista valtuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 967
Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018

HEL 2017-011334 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2018 varsinaisiin kokouk-
siinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantai-
sin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

 kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 8.1.2018 ja viimeinen 
25.6.2018 sillä poikkeuksella, että 19.2.2018, 2.4.2018 ja 30.4.2018 
ei pidetä kokousta

 syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 6.8.2018 ja viimeinen 
17.12.2018 sillä poikkeuksella, että 3.9.2018 ja 15.10.2018 ei pidetä 
kokousta

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa pää-
tettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa en-
nen kokousta.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.
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Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Lauta- ja johtokunnat
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§ 968
Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toi-
mialalle

HEL 2017-010576 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunkiympäristön toimialalle elintarviketar-
kastajan viran.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta. 

Esitetty elintarviketarkastajan virka tarvitaan, koska nykyisillä valvonta-
resursseilla ei saavuteta Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisia 
riskiperusteisia tarkastustavoitteita. Erityisesti resursseja tarvitaan li-
sääntyneen elintarvikkeiden maahantuonnin ja verkkokaupan valvon-
taan sekä erityisosaamista vaativien tehtävien hoitamiseen kuten ravin-
tolisien ja terveysväitteiden valvontaan. 

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Elintarvikelain mukaisten val-
vontatehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävissä 
käytetään julkista valtaa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpal-
veluissa, elintarviketurvallisuusyksikössä tällaisia tehtäviä ovat elintarvi-
kelain mukaiset valvontatehtävät kuten tarkastukset, näytteenotto, il-
moitusten käsittely ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttö.
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Toimiala on varannut elintarviketarkastajan viralle määrärahat talousar-
viossa. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan avoin tutkimusa-
vustajan työsuhteinen tehtävä, koska avustavien tehtävien tarve on vä-
hentynyt elintarvikevalvonnassa. 

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perus-
teella henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävän viran 
tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3054,08 euroa kuukaudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia
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§ 969
Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, 
tontti 16037/1)

HEL 2017-009865 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa YIT Rakennus Oy:lle ja Suomen 
Tenava päiväkodit Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 8.6.2015 (624 §) 
varatun Espoon Laajalahden YL-tontin 16037/1 varausta seuraavasti:

A

Suomen Tenava päiväkodit Oy:n varaus päättyy yhtiön pyynnöstä il-
man eri irtisanomista.

B

Tontti varataan YIT Rakennus Oy:lle ja Attendo Oy:lle perustettavan 
yhtiön lukuun hoivakodin suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seu-
raavin ehdoin:

1

Varauksensaajilla on varauspäätöksen mukaisen rakentamisen mah-
dollistamiseksi oikeus kustannuksellaan hakea varauskohdetta koske-
va asemakaavan muutos tai poikkeamislupa ja rakennuslupa Espoon 
kaupungilta.
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2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan varauskohteen suunnitte-
lusta sekä viranomaisprosessien ja -lupien edellyttämien muiden suun-
nitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenette-
lyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palveluko-
konaisuuden tontit -yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2017 alkaen varausalueen kiin-
teistöverosta.

4

Varauskohde on tarkoitus luovuttaa omistusoikeudella myöhemmin 
erikseen tehtävällä päätöksellä.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheutua 
siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa rakennuslupaa, poikkeamislu-
paa tai asemakaavaa saada aikaan eikä varauskohdetta siksi voida 
luovuttaa.

Tiivistelmä

Ehdotettu varausmuutos koskee kaupungin omistamaa asemakaavas-
sa Espoon kaupungin käyttöön osoitettua käyttöä vaille jäänyttä yleis-
ten rakennusten tonttia. Tontti on ollut varattuna Suomen Tenava päi-
väkodit Oy:lle, joka on nyttemmin luopunut hankkeesta.

YIT-Rakennus Oy ja Attendo Oy ovat pyytäneet varauksen osoittamista 
itselleen yhdessä toteutettavan hoivakotihankkeen suunnittelemiseksi. 
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on puoltanut hanketta. 

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hanke

Suomen Tenava päiväkodit Oy on luopunut varauksestaan todettuaan 
päivähoidon tarjontatilanteen alueella muuttuneen merkittävästi varau-
saikana. Yhtiön hallituksen päätös luopumisestaan on oheismateriaalis-
sa.
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YIT Rakennus Oy:n ja Attendo Oy:n tarkoituksena on yhdessä kehittää 
ja suunnitella varauskohteeseen erityisryhmien hoivakoti. YIT Raken-
nus Oy toimii toteuttajana ja Attendo Oy operaattorina. Tontti on tarkoi-
tus ostaa YIT:lle perustettavan yhtiön lukuun. 

Varauksesta luopumista tarkoittava päätös samoin kuin varaushake-
mus ovat oheismateriaalina.

Kiinteistötiedot

Varattava tontti sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolan pientalovaltaisen 
asuntoalueen kaakkoisosassa osoitteessa Raudunkuja 1. Metsäinen 
määräala on rakentamaton. 

Määräala on asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten tontiksi, jo-
ka on varattu (Espoon) kaupungin tarpeisiin (YL-k). Tontin pinta-ala on 
3 103 m² sekä rakennustehokkuus 0,40 ja rakennusoikeus siten 1 241 
k-m². Sijaintikartat ovat liitteenä 1.

Hankkeen toteuttaminen vaatii asemakaavan k-merkinnän vuoksi ase-
makaavan muutoksen, poikkeamisluvan tai rakennuslupaan liittyvän 
poikkeamisen. Alueeseen ei kohdistu muita hakemuksia.

Varauksen ehdot

Varausehdot vastaavat voimassa olevan varauksen ehtoja. Kaupungin-
hallituksen varauspäätös 8.6.2015 (624 §) on liitteenä 2. 

Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajat vastaavat tontin to-
teuttamisen mahdollistavien lupaprosessien edellyttämistä kustannuk-
sista, kuten erilaisista suunnittelu- ja selvityskustannuksista. Alue on 
suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 
toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden tontit 
-yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.

Helsingin kaupunki myy tontin varauksensaajille tai niiden määräämälle 
luovutusajankohdan käyvästä hinnasta, kun varauksensaajat katsovat 
saaneensa Espoon kaupungin viranomaisilta varaushankkeen toteutta-
misedellytysten osalta riittävän selvyyden tai hankkeen toteuttamisen 
edellyttämät luvat. Varauksensaajat sitoutuvat myös vastaamaan ton-
tista maksettavasta kiinteistöverosta, joka kuluvana vuonna on noin 2 
000 euroa.

Helsingin kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituk-
senmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja. Sen si-
jaan kaupungin kannattaa edistää kaupungin muusta maanomistukses-
ta irrallaan olevan, pitkään rakentamatta jääneen maaomaisuuden ke-
hittämistä, rakennettavuuden edistämistä ja myymistä.
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Lopuksi

YIT Rakennus Oy ja Attendo Oy ovat olleet aloitteellisia asiassa. Es-
poon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi puoltaa liitteenä 3 olevassa 
lausunnossaan hakemusta.

Alueen varaamista hakijoille on pidettävä perusteltuna ja kaupungin 
edun mukaisena. Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartat
2 HEL 2015-005971 Kaupunginhallituksen päätös 2015-06-08
3 Espoon sosiaali- ja terveystoimen puolto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tenava-päiväkodit Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Attendo Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
YIT Rakennus Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 19.09.2017 § 100

HEL 2017-009865 T 10 01 01 00

Raudunkuja 1, Espoo



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2017 54 (172)
Kaupunginhallitus

Asia/11
30.10.2017

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

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että YIT Ra-
kennus Oy:lle ja Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle/perustettavan yhtiön 
lukuun 8.6.2015 (624 §) varatun YL-tontin, kiinteistötunnus 49-16-37-1, 
varausta muutetaan seuraavasti:

A

Suomen Tenava päiväkodit Oy:n (Y-tunnus 0972780-6) varaus päättyy 
yhtiön pyynnöstä ilman eri irtisanomista.

B

Tontti varataan YIT Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 1565583-5) ja Attendo 
Oy:lle (Y-tunnus 1755463-2) / perustettavan yhtiön lukuun hoivakodin 
suunnittelua varten 31.12.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1. Varauksensaajilla on varauspäätöksen mukaisen rakentamisen mah-
dollistamiseksi oikeus kustannuksellaan hakea varauskohdetta koske-
va asemakaavan muutos, poikkeamis- ja/tai rakennuslupa Espoon kau-
pungilta.

2. Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan varauskohteen suun-
nittelusta sekä viranomaisprosessien ja -lupien edellyttämien muiden 
suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusme-
nettelyineen. 

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palveluko-
konaisuuden tontit -yksikön ja Espoon kaupungin kanssa.

3. Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2017 alkaen varausalueen kiin-
teistöverosta.

4. Varauskohde luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen 
tehtävällä päätöksellä.

5. Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajille saattaa aiheu-
tua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa rakennuslupaa / poikkea-
mislupaa / asemakaavaa saada aikaan eikä varauskohdetta siksi voida 
luovuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Peter Haaparinne, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi
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§ 970
Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmat (nrot VIO 
5864/1, 5865/1)

HEL 2017-004890 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Poseidoninpuiston puistosuunnitelman 
(VIO 5864/1) siten, että puiston rakentamiskustannukset ovat enintään 
1 500 000 euroa (alv 0 %) ja Tritoninpuiston puistosuunnitelman (VIO 
5865/1) siten, että puiston rakentamiskustannukset ovat enintään 1 250 
000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5864/1
2 Suunnitelmaselostus nro VIO 5865/1
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5864/1
4 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5865/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmien hyväk-
symisestä on päätöshistoriassa. Puistosuunnitelmien selostukset ovat 
liitteinä 1 ja 2 sekä suunnitelmapiirustukset liitteinä 3 ja 4.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Puistosuunnitelmien lähtökohtana on asemakaava nro 12270 (Saukon-
laituri, länsi), joka mahdollistaa Jätkäsaaren lisärakentamisen. Puistot 
ovat uusia ja täydentävät Jätkäsaaren olemassa olevaa infrastruktuu-
ria.
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Suunnitelma

Poseidoninpuisto rajautuu Panamankatuun ja Poseidoninkujaan sekä 
osittain asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Puistoon rakennetaan 
leikkipaikka ja väriasfalttialue sekä sijoitetaan erilaisia leikkivälineitä. 
Keskiosa on avointa nurmikkoa, ja puiston reunoilla on puustoinen vyö-
hyke. Puiston pinta-ala on 7352 m2.

Tritoninpuisto rajautuu Lauttasaarenselän vesialueeseen, Panamanka-
tuun ja osittain Saukonlaituriin. Puistoon rakennetaan mutkitteleva kul-
kureitti ja sen varrelle istutussaarekkeita. Rantavyöhyke rakennetaan 
kivilohkareista. Puiston pinta-ala on 8408 m2.

Molemmissa puistoissa toimintojen suunnittelussa on otettu huomioon 
mm. alueen tuulisuus.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 19.4. - 2.5.2017. Suunnitel-
mista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Poseidoninpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 1 500 000 euroa 
(alv 0 %) ja Tritoninpuiston noin 1 250 000 euroa (alv 0 %). Vuosittaiset 
ylläpitokustannukset ovat noin 20 000 euroa.

Puistot on tarkoitus toteuttaa asuntoalueen rakentumisen aikataulun 
mukaisesti 2020 -luvulla.

Poseidoninpuisto ja Tritoninpuisto voidaan rakentaa pormestarin vuo-
den 2018 talousarvioehdotuksen liitteenä olevan, vuosien 2018 - 2027 
investointiohjelman alakohtaan 8 04 02 02, Länsisataman puistot ja lii-
kunta-alueet, Khn käytettäväksi merkittyjen määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suunnitelmaselostus nro VIO 5864/1
2 Suunnitelmaselostus nro VIO 5865/1
3 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5864/1
4 Suunnitelmapiirustus nro VIO 5865/1

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitel-
man hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 188

HEL 2017-004890 T 10 05 02

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Poseidoninpuis-
ton puistosuunnitelman nro VIO 5864/1 ja Tritoninpuiston puistosuunni-
telman nro VIO 5865/1 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Puistosuunnitelmien lähtökohtana on asemakaava nro 12270 (Saukon-
laiturilänsi), joka mahdollistaa Jätkäsaaren lisärakentamisen. Puistot 
ovat uusia ja täydentävät Jätkäsaaren olemassa olevaa infrastruktuu-
ria.

Suunnitelma

Poseidoninpuisto nro VIO 5864/1

Puisto rajautuu lännessä ja lounaassa Panamankatuun ja asuinraken-
nusten korttelialueeseen, luoteessa asuinkerrostalojen korttelialueella 
sijaitsevaan yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattuun osaan se-
kä pohjoisessa Panamankatuun. Muualla puisto rajautuu Poseidonin-
kujaan. Puiston alueella ei ole säilyvää kasvillisuutta tai rakenteita. Alue 
sijaitsee satamatoiminnoilta vapautuneella täyttömaalla. 

Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueen pienilmasto-olo-
suhteet, kuten tuulisuus ja aurinkoisuus. Puiston luoteisosassa on leik-
kipaikka, keskiosissa avointa nurmikkoa sekä puustoinen vyöhyke puis-
ton reunoilla. Puisto liittyy Poseidoninkujan aukiomaiseen katutilaan. 
Leikkipaikalla on erityisesti pienille lapsille tarkoitettuja välineitä, kuten 
erilaisia keinuja, liukumäki, karuselli, leikkimökkejä ja hiekkalaatikko. 
Isommille lapsille on keinuja, kiipeilyverkko sekä tasapaino- ja kehon-
hallintarata. Leikkialue on turvatekonurmea. Leikkipaikan yhteydessä 
on väriasfalttialue, jolla on koripallokoreja sekä erilaisia liikkumiseen in-
nostavia kuviointeja asfaltin pinnassa. Asfalttialuetta voidaan käyttää 
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lumen lähisiirtoalueena (lumitilan koko n. 2 400 m³). Puiston keskelle 
reittien risteykseen asennetaan istuimia. Lisäksi istuimia asennetaan 
leikkialueelle. Puiston länsikulmalle sijoittuu alueellinen pumppaamo. 
Puistoreiteille asennetaan puistovalaisimet. Leikkipaikalle asennetaan 
spottivalaisimia pylväisiin.

Tritoninpuisto nro VIO 5865/1

Puisto rajautuu pohjoisessa Saukonlaiturin jalankulku- ja pyöräilyreittiin, 
idässä asuinrakennusten korttelialueisiin ja etelässä Panamankujaan, 
KTY-alueeseen sekä Saukonnokan venesatamaan. Lännessä puisto 
rajoittuu Lauttasaarenselkään (vesialue). Puiston alueella ei ole säily-
vää kasvillisuutta tai rakenteita. Alue sijaitsee satamatoiminnoilta va-
pautuneella täyttömaalla.

Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueen pienilmasto-olo-
suhteet, kuten tuulisuus. Puistossa on pohjois-eteläsuuntainen, loivasti 
mutkitteleva reitti. Reitti on kivituhkapintainen. Reitin etelä- ja pohjois-
päissä on kiveystä, joka liittyy ympäröiviin katujen kivettyihin alueisiin. 
Reitti kulkee pääosin yli neljä metriä merenpinnantason yläpuolella. 
Puiston rantavyöhyke rakennetaan aaltoja ja eroosiota kestäväksi lado-
tuista kivilohkareista. Rantavyöhykkeen kaltevuus vaihtelee välillä 
1/3−1/7. Puiston puuvartinen kasvillisuus koostuu havu- ja lehtipuista 
sekä pensaista. Puistoreitin varrella on kaksi istutussaareketta, joiden 
yhteydessä on istuimia. Lisäksi reitin ja rantavyöhykkeen välissä on 
oleskelupenkkejä.

Puistoreitille asennetaan pollarivalaisimet.

Puistojen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja virkistyskäyttä-
jät.

Suunnitelmat täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviras-
ton, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Hel-
singin Energian kanssa.

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualu-
een kiinteistöjen omistajille sekä Jätkäsaari-seura JS ry:lle. 

Puistosuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 43 §:n mukaisesti 19.4.−2.5.2017. Suunnitelmista ei ole tehty 
muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu
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Poseidoninpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 1 500 000 euroa 
eli 280 euroa/m² (alv 0 %). 

Tritoninpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 1 250 000 euroa eli 
160 euroa/m² (alv 0 %). 

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat noin 20 000 euroa 
(alv 0 %).  

Puistojen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa asuntoalueen rakentumi-
sen aikataulun mukaisesti 2020-luvulla. Puistojen rakentamiseen on 
varauduttu vuosien 2017−2026 talousarvioehdotuksessa.

Hankkeet rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 15 Projektialueiden 
puistot (Länsisatama).

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: "Kustannusten korjaus kappaleeseen 14:

 Poseidoninpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 1 500 000 eu-
roa eli 280 euroa/m2 (alv 0 %).

Kustannusten korjaus kappaleeseen 15:

 Tritoninpuiston rakentamiskustannukset ovat noin 1 250 000 euroa 
eli 160 euroa/m2 (alv 0 %).

Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi
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§ 971
Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopiston peru-
sopetuksen järjestämislupa-asiassa

HEL 2017-010368 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin ylio-
piston perusopetuksen järjestämislupa-asiassa seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki puoltaa Helsingin yliopiston perusopetuksen järjes-
tämislupahakemuksen hyväksymistä alueen koulutustarpeen näkökul-
masta.

Helsingin kaupungin oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina ja tulee 
seuraavan suunnittelukauden aikana kasvamaan tämän hetken arvion 
mukaan noin 1000 oppilaalla vuosittain. Normaalilyseo toimii tällä het-
kellä alueellisena lähikouluna 7-9 -luokille. Alueella sijaitsee Snellmanin 
ja Tehtaankadun ala-asteen koulut, joissa molemmissa oppilasmäärä 
on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Hernesaaren rakentaminen li-
sää alueen oppilasmäärä runsaasti. Normaalilyseon oppilaaksioton 
kasvattaminen vuosiluokille 1-6 helpottaa alueen koulutilan tarvetta.  

Eteläisellä alueella tarjotaan valmistavaa opetusta. Normaalilyseoon 
suunniteltu valmistava opetus helpottaa kaupungin tilankäyttöä ja tuo 
valmistavan opetuksen verkkoon yliopiston kautta uudenlaista osaa-
mista. Valmistavan opetuksen luvan myöntäminen Helsingin yliopistolle 
on kannatettavaa.

Normaalilyseon kanssa on käyty toiminnan laajentamisen osalta kes-
kusteluja ja yhteistä suunnittelua alueen oppilaiden koulupolun rakenta-
misessa. Suomenkielisen perusopetuksen näkökulmasta Normaalily-
seon järjestämisluvan laajentaminen 1.6 -luokille ja valmistavaan ope-
tukseen tuo kaivattua lisäresurssia eteläisen Helsingin alueelle 1-6 
luokkien opetukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 21.9.2017
2 Helsingin yliopiston esitys.pdf
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3 Helsingin yliopiston vastaus selvityspyyntöön
4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
hallitusneuvos

Esitysteksti

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausun-
toa Helsingin yliopiston perusopetuksen järjestämislupahakemukseen, 
jolla se perustaisi ylläpitämäänsä harjoittelukouluun Normaalilyseoon 1-
sarjaisen alakoulun (1-6 -luokat) sekä alakoulun valmistavan luokan. 

Tällä hetkellä Helsingin normaalilyseo on Suomen harjoittelukouluista 
ainoa, jossa ei ole vuosiluokkia 1-6. Helsingin yliopisto on sopinut ope-
tus- ja kulttuuriministeriön kanssa lisäävänsä kasvatusalan ylempiä kor-
keakoulututkintoja, erityisesti luokanopettajakoulutusta. Lisäys edellyt-
tää yliopiston luokanopettajakoulutuksen ohjatun harjoittelun volyymin 
kasvattamista.

Helsingin normaalilyseoon on tarkoitus ottaa syksyllä 2018 luokka-as-
teet 1 ja 6 ja siitä eteenpäin luokka-asteiden määrää kasvatetaan yh-
dellä uudella 1 -luokalla lukuvuosittain. Kokonaisuudessaan oppilas-
määrä tulee siirtymävaiheen päätyttyä kasvamaan noin 120 vuosiluok-
kien 1-6 ja 12 valmistavan luokan oppilaalla. Normaalilyseon alakoulun 
kieliohjelma rakennetaan siten, että se sopii sekä Helsingin normaalily-
seon yläkoulun että muiden lähikoulujen kielitarjontaan. Eteläisessä 
Helsingissä on tarve lisätä koulupaikkoja alakouluikäisille, koska raken-
taminen lisää väestömäärää.

Lausunto on pyydetty 3.11.2017 mennessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
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hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 21.9.2017
2 Helsingin yliopiston esitys.pdf
3 Helsingin yliopiston vastaus selvityspyyntöön
4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
hallitusneuvos

Esitysteksti

Opetus- ja kulttuuriministeriö
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§ 972
Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselos-
tuksesta

HEL 2017-004497 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausun-
non:

Maakuntaohjelman lähtökohdat

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen: Se on Suomen tiheimmin 
asuttu ja kaupungistunein maakunta, jolla on rooli koko maan talouden 
veturina. Talouden dynamiikkaa määrittävät vienti ja kansainvälisyys 
sekä muusta maasta poikkeava toimialarakenne. Uusimaa on kuitenkin 
myös sisäisesti moninainen. Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ovat kes-
kittyneet pääkaupunkiseudulle, jolla sijaitsee 80 % Uudenmaan yksityi-
sen sektorin työpaikoista. Pääkaupunkiseudun merkitys ja alueen kau-
punkien rooli investointien houkuttelussa on ohjelmaluonnoksessa tun-
nistettu.

Lausunnolla oleva Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnos on uudentyyppinen, 
tiiviin kokonaisuuden muodostava ja tarinalliseen kerrontaan perustuva 
maakuntaohjelma. Yleisluontoisena, varsin hyvin ajan tasalla olevana 
strategisena asiakirjana se on tarkoitettu kaikille Uudenmaan toimijoille. 
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Ohjelmaluonnos sisältää joukon toimenpiteitä, joiden osalta toteutus on 
kuntien tai muiden alueen toimijoiden vastuulla. Maakunnan liiton käy-
tettävissä olevat resurssit ovat rajalliset, mikä heikentää ohjelman oh-
jausvaikutusta.

Uudenmaan liiton tulee toimia ymmärryksen lisäämiseksi eri alueiden 
välillä sekä kaupunkiseutujen erityistarpeiden huomioimiseksi kansalli-
sella tasolla. Asetettavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että 
Uudenmaan liitto edistää Euroopan unionin rakennerahastojen rahoi-
tuksen kohdentamista alueelle. Kansallisella tasolla tulee erityisesti 
edistää alueen kilpailukyvylle keskeisiä liikennehankkeita sekä muuten 
huolehtia riittävien resurssien turvaamisesta alueen kehittämiselle. 

Maakunnan tulisi kannustaa ja suunnata resurssejaan julkisen sektorin 
uudistamiseksi. Julkisen sektorin omat toimintatavat tarjoavat mahdolli-
suuksia ohjelmaluonnoksen luvussa 5 mainittujen teknologian kehittä-
misen ja innovaatioiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Teknologiamyön-
teinen maakunta on sitä kaikessa toiminnassaan.

Ohjelmaluonnoksessa todetaan (s.7), että tarvitaan ”tasapainoinen st-
rategia, jossa ylhäältä alas tapahtuva suunnittelu luo perusrakenteen 
palveluille ja mahdollistaa samalla ruohonjuuritason toiminnan."  Tällai-
nen kuvaus tulee poistaa ohjelmasta. Maakunnallisen suunnittelun tu-
lee perustua toimijoiden kumppanuuteen ja vuoropuheluun eikä hierar-
kisiin rakenteisiin.

Maakuntaohjelmaa on valmisteltu vaikeassa tilanteessa, kun sote- ja 
maakuntauudistus on vireillä ja mittavan lainsäädäntöuudistuksen kä-
sittely on siirtynyt ensi vuoden kevääseen. Ohjelmaluonnoksessa kui-
tenkin kuvataan uutta Uuttamaata ja maakuntaa maakuntauudistuksen 
jälkeen suurena alueella vaikuttavana toimijana esimerkiksi innovaatio-
toiminnassa (s.25). Samoin viitataan jo kasvupalvelukuntayhtymään, 
vaikka mahdollista pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kasvupalveluja 
koskevaa erillisratkaisun lainsäädäntöä ei vielä ole. 

Kaupunginhallitus katsoo, että Uusimaa-ohjelman tulee pitäytyä voi-
massa olevaan lainsäädäntöön ja maakunnan liiton nykyiseen rooliin ja 
asemaan. Eri asia on, jos tavoitteissa erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon osalta viitataan jo käynnissä olevan valmistelun edellyttämiin 
jatkotoimenpiteisiin tällä valtuustokaudella sote-palvelujen sujuvaksi ja 
saumattomaksi jatkumiseksi mahdollisista hallintouudistuksista huoli-
matta.

Maakuntauudistuksen mahdollisesti toteutuessa Uudenmaan kasvupal-
velukuntayhtymän kasvupalveluiden sekä maakunnallisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tulee tukea niin työllisten kuin työttömien työkykyä 
sekä mahdollistaa monialaisten palveluiden yhteensovittaminen vai-
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keimmin työllistyvien työllistymisen edistämiseksi. Palveluiden saumat-
tomuus tulee turvata hallinnollisesta uudistuksesta riippumatta.

Mikäli Suomeen syntyy uusi maakuntahallinto ja Uudenmaan erillisrat-
kaisu, tulee Uusimaa-ohjelmaa uudistaa maakunnan uusia tehtäviä 
vastaavasti.

Seuraavassa huomioita Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksen toimin-
taympäristön kuvaukseen, painopisteisiin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Hyvinvoiva ja osaava ihminen (strateginen painopiste 1)

Ohjelmaluonnoksessa on hyvää se, että terveyserojen kaventamisen 
keinoksi nähdään rakenteelliset tekijät. Tuoreet tutkimukset antavat viit-
teitä siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus eivät ratkea ilman 
että puututaan eriarvoisuuden juurisyihin kuten työttömyyteen ja köy-
hyyteen. Ohjauksen, neuvonnan ja kampanjoiden avulla yleensä tavoi-
tetaan tervein ja parhaimmassa asemassa oleva väestönosa. Näillä 
saadaan siis jossain määrin nostettua koko väestön terveyden tasoa, 
mutta samalla terveyserot väestöryhmien välillä pysyvät ennallaan tai 
voivat jopa kasvaa. Nämä taso- ja erotavoitteet eivät välttämättä ole ris-
tiriidassa keskenään, mutta niiden erilaiset tulokset on syytä hahmot-
taa.

Sosiaalisen hyvinvoinnin osalta ohjelmaluonnoksessa on ansiokkaasti 
käsitelty uusimaalaisten hyvinvoinnin haasteita, jotka nousevat nimeno-
maan sosiaalisen kehityksen indeksistä. Indeksissä mukana olevien te-
kijöiden lisäksi haasteena on syytä tunnistaa myös sosiaalinen polari-
soituminen. Tiedetään, että sosioekonomiset terveys- ja kuolleisuuserot 
ovat Suomessa, kuten myös muissa Pohjoismaissa suuremmat kuin 
esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa, ja myös Uudenmaan sisällä 
joissain kunnissa hyvinvoinnin polarisoituminen on suurempaa kuin ko-
ko Suomessa keskimäärin. Polarisaatio kuitenkin mainitaan vain ly-
hyesti.

Ohjelmaluonnoksessa käydään läpi yleisimpiä kroonisia kansantauteja 
ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Siinä korostetaan hyvin voimak-
kaasti liiallisen energiansaannin ja liian vähäisen liikunta-aktiivisuuden 
merkitystä. Liiallisen energiansaannin lisäksi tulisi kuitenkin huomata 
myös ravitsemuksen laatu sekä esimerkiksi liiallisen suolan saannin 
merkitys yhtenä kansantautien riskitekijänä. Näiden ohella etenkin Hel-
singissä myös alkoholin liika- ja ongelmakäyttö sekä tupakointi ovat 
keskeisiä kuolleisuutta lisääviä tekijöitä. Tupakointi näyttäisi olevan 
Helsingissä pienenemässä melko nopeasti, joten tupakointiin liittyvä 
kuolleisuus tullee myös pienemään entistä nopeammin.
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Väestömäärän kasvu, ikääntyminen ja maahanmuutto lisäävät sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kysyntää. Helsingin kaupunki vastaa tähän kysyn-
tään omien päätöstensä pohjalta palveluja ja palvelurakennetta uudis-
tamalla, huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan hy-
vistä, vaikuttavaista, laadukkaista ja monipuolisista palveluista sekä 
asianmukaisista toimitiloista. 

Helsingin uuden kaupunkistrategian varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 
tavoitteet on asetettu korkealle ja tukevat osaltaan maakuntaohjelman 
hyviä tulevaisuuteen tähtääviä osaamisen tavoitteita. Turvalliset ja ter-
veelliset oppimisympäristöt sekä korjausrakentaminen edellyttävät kaik-
kien toimijoiden yhteistyötä Uudellamaalla nykyisen vaikean sisäil-
maongelman ratkaisemiseksi.

Työllisyyden edistäminen

Ohjelman tavoitteessa ”Tulevaisuuden osaavat ihmiset” korostetaan 
nuorten työmarkkinoilla kokemaa epävarmuutta. Työmarkkinoiden epä-
varmuus ei kuitenkaan ole ikäriippuvaista, vaan koskee yhtä eneneväs-
sä määrin aloja, joilla ei vaadita korkeaa osaamista. Luvussa koroste-
taan myöhemmin elinikäistä oppimista ja työmarkkinoiden vaatimuksia. 
Helsingin kannalta oleellista on, että suurimmat erot Uudellamaalla si-
jaitsevat suurten kaupunkien sisällä. Uudenmaan yhdyskuntarakenne 
huomioiden maakuntaohjelman tulisikin korostaa enemmän kaupunki-
politiikkaa ja kaupungistumiseen liittyviin haasteisiin vastaamista.

Talouden kääntyessä kasvuun kohtaanto-ongelman on ennustettu pa-
henevan. Uudelleenkouluttautuminen on nostettu esiin ratkaisuna työ-
voimatarpeeseen, mutta osana elinikäistä oppimista tulee toimenpide-
tasolla korostaa myös muuntokoulutuksen mahdollisuuksia. Näkökul-
man koulutukseen tulee olla kansainvälinen siten, että koulutusta voi-
taisiin myös tuoda Suomeen. Monella työikäisellä ei ole mahdollisuutta 
lähteä opiskelemaan ulkomaille, jolloin käytettävissä olevat mahdolli-
suudet koostuvat vain kotimaisten ja paikallisten oppilaitosten koulutus-
tarjonnasta.

Maahanmuuttajien työllistymisen haasteiden osalta on puolestaan huo-
mioitava, että pelkästään koulutustarjonnasta huolehtiminen ei takaa 
työllistymistä. Koulutusta ei tule nähdä työelämästä irrallisena: parhai-
siin tuloksiin päästään työtä ja koulutusta integroivilla palveluilla.

Osaksi luvun toimenpiteitä tulee lisätä maakunnan liiton tehokas ja pit-
käjänteinen toiminta koulutustarpeita kartoittavassa ennakointitehtäväs-
sään, jotta koulutustarjonta alueella vastaa tulevia työvoimatarpeita.  

Kansainvälisyys ja maahanmuutto
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Ohjelmaluonnoksessa kahdessa eri painopisteessä ja tavoitteessa kä-
sitellään kansainvälisyyttä ja maahanmuuttoa (” Kansainvälisyydestä 
vahvuutta” ja ”Kansainvälistä osaamista ja investointeja”)

Ohjelmassa tulee huomioida pääkaupunkiseudun, erityisesti Helsingin, 
asema maahanmuuton kohteena. On arvioitu, että seuraavan viiden 
vuoden aikana noin 80 % vuosina 2015–2016 saapuneista ja kansain-
välistä suojelua saaneista henkilöistä asettuu asumaan pääkaupunki-
seudun kuntiin. Alueen vetovoima tekee sen väestörakenteesta poik-
keuksellisen muuhun maahan verrattuna.

Eriarvoistumiskehitys on Uudellamaalla kiihtynyt viimeisten vuosien ai-
kana. Pääkaupunkiseudulla on havaittavissa eriytymistä työn, koulutuk-
sen, terveyden, asumisen ja muun osallisuuden suhteen myös maa-
hanmuuttajaryhmien kesken. Erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ja 
niiden sisällä tulee tunnistaa tehokkaiden ja oikein kohdennettujen toi-
menpiteiden suunnittelemiseksi. Ohjelmaluonnoksen yksinkertaistava 
jaottelu kansainvälisiin osaajiin ja maahanmuuttajiin on kuitenkin ongel-
mallinen: Myös kansainväliset osaajat ovat maahanmuuttajia ja kan-
sainvälistä suojelua saavat henkilöt (pakolaisena tai turvapaikanhakija-
na maahan saapuneet) saattavat olla korkeakoulutettuja tai muuten 
ammattitaitoisia henkilöitä.

Nettomaahanmuuton ohella yksi väestön ikääntymisen ja huoltosuh-
teen heikkenemisen kannalta tärkeimmistä kysymyksistä tulevina vuo-
sina on sen varmistaminen, että kaikki nuoret pääsevät kiinni koulutuk-
seen ja työelämään. Luvussa ”Nuori, kaunis ja menestyvä Uusimaa” tu-
lisikin huomioida niin kutsuttujen toisen polven maahanmuuttajien kas-
vu työikään tulevan vuosikymmenen aikana. Nämä nuoret ovat kan-
sainvälisiä ja monikielisiä, mutta kohtaavat koulutukseen ja työllistymi-
seen liittyviä haasteita: Noin puolet työn ja koulutuksen ulkopuolella 
olevista nuorista on ulkomaalaistaustaisia. Myös Pisa-tuloksissa on 
nähtävissä selkeää eroa ulkomaalaistaustaisten ja muiden nuorten vä-
lillä.

Maahanmuuttoon liittyy haasteita, joita ei tule vähätellä. Maahanmuutto 
on samalla mahdollisuus kansainväliseen kasvuun ja se on arkipäivää 
kaikissa Uudenmaan kunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ohjel-
maluonnoksessa käsitellään myös asenneilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä 
Uudellamaalla sekä tartutaan maahanmuuttajavastaisuuteen julkisessa 
keskustelussa. On kuitenkin tiedostettava, että ennakkoluuloja esiintyy 
läpi yhteiskunnan eikä asenteiden kärjistymistä voida pelkistää maa-
hanmuuttajien ja kantaväestön huono-osaisten ryhmien vastakkaina-
setteluksi.
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Osallisuus on halua ja aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa sekä nähdyksi, 
kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Kuulumisen koke-
mukseen on vaikutusta myös sillä, kuinka väestöryhmiin viitataan ja 
millaisia kielikuvia käytetään virallisissa yhteyksissä. Uusimaa-ohjel-
massa tulisi pyrkiä neutraaliin kieleen ja välttää kyseenalaisia sanava-
lintoja, kuten ”värikkäät persoonat” sekä kielteisiä mielikuvia synnyttä-
viä ilmaisuja, kuten ”moninaisuus voi näyttäytyä tehottomuutena”. Ih-
misryhmien erillisyyttä korostavan, vanhahtavan ”erilaisuuden sallimi-
sen” sijaan ohjelmassa tulee pyrkiä toimijuuden esiin tuomiseen ja ko-
rostaa kaikkien mahdollisuutta olla yhdenvertainen osa yhteiskuntaa 
taustastaan riippumatta. Kokemus yhteisestä kaupungista, kunnasta tai 
asuinalueesta luo myös turvaa ja vahvistaa osallisuuden edellytyksiä.

Osaajien houkuttelu liittyy keskeiseksi painopisteeksi nostettuun osaa-
van työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Ulkomaisten osaajien hou-
kuttelu on edellytys yritysten riittävälle työvoiman saannille ja kasvulle 
sekä innovaatioiden syntymiselle ja muodostaa sitä kautta pohjan alu-
een kasvulle. Jo nyt osaavan työvoiman saanti on erityisesti uusien tek-
nologioiden osalta haastavaa.

Kansainvälisten osaajien merkityksen yhteydessä tulisi lisäksi nostaa 
esiin, että varsinkin pääkaupunkiseudulla on jo paljon kansainvälistä 
osaamista, koulutusta, ammattitaitoa ja kansainvälisiä yhteyksiä, joita 
ei hyödynnetä riittävästi.

Turvallisuus ja kaupungistuminen

Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että ”Kaupungistumisen myötä ihmiset 
eivät tunne enää niin voimakasta yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta.” Mi-
hin tämä toteamus perustuu?

Tavoitteen ”Turvallisuutta solidaarisuudesta” kohdalla toimenpiteeksi 
on kirjattu "Tuetaan keinoja, joilla vähennetään kaupungistumisen ai-
heuttamaa turvattomuuden tunnetta pääkaupunkiseudulla." Tämän ta-
voitteen luonteva lähtökohta toki on, että yhteenkuuluvuuden tunne ja 
vuorovaikutus lisäävät ihmisten perusturvallisuutta, mutta toimenpide 
tulee ilmaista rakentavammalla tavalla: Lisätään ihmisten turvallisuu-
den tunnetta tukemalla yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
vuorovaikutusta lisääviä keinoja. 

On hyvä, että yhteisöllisyyden merkitystä korostetaan, mutta se ei ole 
ainoa ratkaisu. Kaupungistumisella on kääntöpuolensa ja se voi lisätä 
tiettyjä lieveilmiöitä, mutta kaupungeissa on myös paljon etuja turvalli-
suuden näkökulmasta. Ennalta ehkäisevä turvallisuustoiminta ja erityi-
sesti kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus ja muutenkin lähellä ole-
vat palvelut ovat omiaan parantamaan ihmisten turvallisuuden tunnetta.
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Menestyvä ja vastuullinen bisnes (strateginen painopiste 2)

Uudenmaan vuosien 2018–2021 tavoite saada alueelle lisää kansain-
välisiä osaajia ja investointeja on oikein asetettu. Ohjelmaluonnoksessa 
on myös tunnistettu seikkoja, jotka erottavat Uudenmaan maakunnan 
muusta Suomesta, kuten kansainvälisten yritysten rooli ja työpaikkojen 
osaamisintensiivisyys. Luonnoksessa keskeiset saavutettavuus, veto-
voima sekä osaavan työvoiman saatavuus ovat kuitenkin paitsi vah-
vuuksia suhteessa muuhun maahan, myös tavoitteita, joiden tulee to-
teutua nykyistäkin paremmin kansainvälisessä kilpailussa menestymi-
sen varmistamiseksi. Hyvä kotimainen sijoitus ei riitä: Kauempaa tar-
kasteltuna Suomea ja Uuttamaata luonnehtivat edelleen muun muassa 
eurooppalaisittain pienet kotimarkkinat, kielimuuri, etäinen sijainti, kult-
tuuriltaan vieras ja arvaamaton rajanaapuri Venäjä sekä korkea kustan-
nustaso, joka aikaansaa alhaisen ostovoiman.

Toimenpiteenä panostukset pääkaupunkiseudun kansainvälisen tun-
nettuuden vahvistamiseen sekä yhteistyöhön pääkaupunkiseudun ja 
maakunnan välillä kansainvälisessä markkinoinnissa ja investointien 
houkuttelussa ovat oikeansuuntaisia. Investointien houkuttelua ja alue-
markkinointia tulee tehdä kansainvälisesti tunnettua Helsinki-brändiä 
käyttäen. Myös muilla eurooppalaisilla pääkaupunkiseuduilla markki-
nointia toteutetaan pääkaupungin brändiä hyödyntäen.

Luonnoksessa on tunnistettu tarve korkeakoulujen ja yritysten yhteis-
työn syventämiselle sekä huomioitu kansainvälisten kontaktien, pää-
omien ja alueellisten ja paikallisten sijoitusyhtiöiden merkitys startup-
yritysten kilpailukyvylle ja kasvulle. Esitetyt toimenpiteet korkeatasois-
ten opetus-, koulutus- ja tutkimusinfrastruktuurien tukemiseksi, tervey-
salan kansallisen tutkimus- ja innovaatiostrategian toteuttamiseksi yh-
teistyössä korkeakoulujen kanssa sekä kaupunkien, korkeakoulujen ja 
tutkimusorganisaatioiden tukemiseksi kilpailukykyisten startup- ja tek-
nologiakeskittymien kehittämisessä ovat keskeisiä alueen kilpailukyvyl-
le, ja niiden rooli ohjelmassa tulee säilyttää. Pääkaupunkiseudulla mer-
kittävät elinkeinopoliittiset hankkeet linkittyvät terveysteknologia-alan, 
startup-yrittäjyyden sekä korkeakouluyhteistyön edistämiseen. Uuden-
maan liiton tulee toiminnallaan ja käytettävissä olevilla instrumenteil-
laan tukea kuntien, erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien toteutta-
maa elinkeinopolitiikkaa ja toimenpiteitä.

Startup-yrittäjyyden määrän kasvun taustalla on luonnoksessa mainitun 
opiskelijayrittäjyyden lisääntymisen ohella myös muita syitä. Rekisteröi-
dyistä osakeyhtiöistä huomattava osa syntyy jo opintonsa päättäneiden 
ja työelämässä mukana olleiden ihmisten, joko nuorten aikuisten tai ko-
keneiden ammattilaisten panostuksella. Epäonnistuvien startup-yritys-
ten suuri osuus puolestaan korostaa kasvupotentiaalia omaavien yritys-
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ten tunnistamisen tärkeyttä. Startupien määrän kasvattamisen ohella 
tulee tukea nykyistä enemmän niin rahallisesti kuin muilla keinoin elin-
kelpoisia ja kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä, jotka voivat työllistää 
ja aikaansaada tuottoa investoinneille.

Uudenmaan alueen pk-yritysten menestyminen niin kotimaisessa kuin 
kansainvälisessä kilpailussa edellyttää nykyistä vahvempaa digitaalis-
ten palveluiden käyttöönottoa muun muassa verkkokaupan saralla. Uu-
denmaan maakunnan tulisikin edistää laajasti digitalisaatiota alueen 
yritystoiminnassa yhdessä muiden kumppanien kanssa. Kannatettavaa 
on, että ohjelmassa on huomioitu uusien teknologioiden ja innovaatioi-
den tukeminen vientiä vahvistavasti.

Kiertotalous

Kiertotalouden edistäminen on ohjelmaluonnoksessa huomioitu nosta-
malla se yhdeksi menestyvään liiketoimintaan liittyväksi keskeiseksi ta-
voitteeksi. Kiertotalouden on arvioitu tuottavan Suomen kansantalou-
delle vuosittain jopa 2,5 miljardin euron arvoisen arvonlisän vuoteen 
2030 mennessä. Suurin arvonlisävaikutus syntyy uuden teknologian 
tuottavuusvaikutuksista. Tämän vuoksi julkinen panostus tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan ja ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat tärkeitä.

Julkisia investointeja, mukaan lukien tuotannollisia sekä rakennusin-
vestointeja voidaan ohjata tukemaan kiertotaloutta ja siitä syntyvää uut-
ta liiketoimintaa. Toimenpiteinä on tunnistettu maakunnan hankintojen 
rooli kiertotalouden innovaatioiden edistäjänä. Tässä yhteydessä tulee 
huomioida, että erityisesti Uudenmaan kunnat ovat merkittäviä hankin-
tayksiköitä ja voivat olla edelläkävijöitä kehitettäessä hankinnoille kier-
totalouskriteeristöä ja uusia hankintamalleja. Helsingin kaupunki on ke-
hittänyt ympäristökriteeristöä pitkäjänteisesti omissa hankinnoissaan. 
Maakunnan tulee tukea kuntien innovatiivisia hankintoja ja innovaatio-
kumppanuutta, jotka antavat markkinoille oikeanlaisen signaalin uusien 
liiketoimintaratkaisujen kehittämiseksi materiaali- ja resurssitehokkuu-
den saavuttamiseksi. Kiertotalouden ohella hankintojen kautta tulee 
edistää myös laajemmin ilmastoviisaita ratkaisuja.

Julkiset toimijat voivat luoda mahdollisuuksia tutkimukselle, innovaatio-
toiminnalle ja sitä kautta uudelle liiketoiminnalle. Ne voivat vauhdittaa 
arvonlisän syntyä olemalla aloitteellisia kiertotalouden pilottien, kokeilu-
jen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien sekä tutkimus- ja tuotekehitystoi-
minnan, esimerkiksi jätemateriaalien hyötykäytön ja tuotteistamisen 
käynnistämisessä. Arvonlisävaikutusta voidaan vahvistaa digitalisaa-
tiolla ja kehittämällä kiertotalouden toimintaympäristöä.

Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta (strateginen painopiste 3)
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Ohjelmaluonnoksessa on keskeiseksi tavoitteeksi nostettu tulla Suo-
men ensimmäiseksi hiilineutraaliksi maakunnaksi. Helsingin kaupun-
kistrategian mukaan ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti ja 
hiilineutraaliuuden tavoite on aikaistettu vuoteen 2035. Haastavat ta-
voitteet ja toimenpiteet maakuntatasolla ja kaupungintasolla ovat sa-
mansuuntaisia.

Kestävä ja turvallinen Uusimaa on asetettu tavoitteeksi ja tavoite hyvin 
kohdennettu oikeisiin asioihin eli sään ääri-ilmiöihin ja tulviin, vesi- ja 
ruokahuoltoon sekä pohjavesiin.  Sen sijaan kyberturvallisuus vaikuttaa 
vielä päälle liimatulta kokonaisuudelta. Elinkeinopoliittisesti voi olla jär-
kevää korostaa kyberturvallisuutta ja hybridiuhkien torjuntaa sekä näi-
hin liittyvää koulutusta, osaamista ja houkutella ko. toimialan työpaikko-
ja alueelle. Maakunnan luontevana roolina on kyberturvallisuudessa 
huolehtia omien järjestelmiensä turvallisuudesta ja käytettävyydestä.

Liikenne ja saavutettavuus

Sujuva ja toimiva liikenne on edellytys Uudenmaan kasvulle ja elinvoi-
maisuudelle. Uusimaa-ohjelman luonnoksessa on tunnistettu saavutet-
tavuuden keskeinen merkitys ja nostettu esiin useita tärkeitä liikenteen 
kansallisen sekä kansainvälisen kehittämisen näkökulmia. Esimerkkei-
nä näistä ovat raideliikenteen, joukkoliikenteen ja liikenteen hallinnan 
kehittäminen sekä kansainvälisten liikenneyhteyksien kehittäminen, 
mukaan lukien raideliikenteen niin sanotun lentoradan ja Helsinki–Tal-
linna-tunnelin kehittäminen. Kansallisista yhteyksistä on mainittu Pisa-
ra-rata, ESA-rata, pääkaupunkiseudulle suuntautuva joukkoliikenne, 
länsimetro ja Raide-Jokeri.

Liikenneyhteyksien lisäksi tavoitteiksi asetetaan liikenteen päästövä-
hennystavoitteiden saavuttaminen yhdyskuntarakennetta kehittämällä 
sekä matkaketjuajattelun kehittäminen, kestävät kulkumuodot ja liiken-
ne palveluna - eli MaaS-kehityksen tukeminen. Elinkeinoelämän tar-
peista on huomioitu muun muassa satamayhteydet sekä lentoasema- 
ja teollisuus- ja logistiikka-alueiden yhteydet. Erityisen huomionarvoista 
ja kannatettavaa on tavaraliikenteen levähdysalueen merkityksen nos-
taminen esiin ohjelmaluonnoksessa. 

Ohjelmaa tulisi kuitenkin täydentää korostamalla logistiikkakäytävien 
merkitystä, älyliikenteen vaikutuksia sekä kaupunkijakelun kehittämistä. 
Valitettavasti tavaraliikenteen kannalta merkittävät Kehä III ja Keski-Uu-
denmaan logistiikkakäytävä (Kehä IV) ovat jääneet luonnoksessa huo-
miotta. Molemmat ovat välttämättömiä sekä Uudenmaan tärkeimmän 
yleissataman eli Vuosaaren sataman toimivuuden kannalta että koko 
Uudenmaan tavaralogistiikassa.
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Toiseksi liikenneosiossa ei ole ennakoitu liikenteen tulevaa murrosta. 
Älyliikenteen palvelut, automaattinen liikenne ja älykäs liikenteen oh-
jaus tulevat mullistamaan liikenteen. Tämä vaatii myös Uudenmaan lii-
kennesuunnittelun varautumista uuteen toimintaympäristöön. Uuden-
maan liiton tulee varautua automaattiliikenteen täysimääräiseen hyö-
dyntämiseen ja sen integroimiseen osaksi muuta liikennejärjestelmää.

Liikenteen osalta ohjelmaan tulee lisäksi nostaa myös citylogistiikka eli 
kaupunkijakelun kehittäminen. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulta 
puuttuvat tehokkaat toimenpiteet citylogistiikan tehostamiseksi ja pääs-
töjen vähentämiseksi. Tässä alueellinen näkökulma on tärkeä kaupun-
kien omien toimien lisäksi muun muassa kaupunkijakelukeskusten ke-
hittämisessä.

Seuranta ja mittaaminen

Ohjelmaluonnoksessa on valittu seurantaa ja mittaamista varten Euroo-
pan alueiden sosiaalisen kehityksen indeksin (SPI) indikaattoreista viisi 
ja Euroopan alueiden kilpailukykyindeksi (RCI). Niissä on vakavaa ja 
aitoa pyrkimystä kansainväliseen vertailtavuuteen, mutta samalla mo-
lemmissa on omat haasteensa, kun tarkastelu viedään lähtötietojen ta-
solle. Uudenmaan liitto on valinnut indikaattoreista tietyt osat ja osa 
käytetyistä mittareista tosin koostuu useammasta osakomponentista.  
Tämä vaikeuttaa tulkintaa ja tulisi mm. tietää, mitä ilmiöitä tai tekijöitä 
taustalla on mittareiden taustalla. Mittareiden tulkintaan tulee jatkossa 
kiinnittää erityistä huomiota.

Ympäristöselostus

Ympäristöselostukseen sisältyvä ympäristö- ja muiden vaikutusten ar-
viointi on kattava eikä siihen ole huomautettavaa.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.9.2017 pyytää 
lausuntoa Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuk-
sesta Uudenmaan kunnilta ja sidosryhmiltä.

Maakunnan suunnittelujärjestelmä käsittää nykylainsäädännön mukaan 
maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Vuo-
sittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjel-
man toteuttamista.  Uudenmaan maakuntaohjelmasta vuosille 2018-
2021 käytetään nimeä Uusimaa-ohjelma. Maakuntauudistus muuttaa 
alueidenkehittämisjärjestelmää ja jatkossa uusi maakunta laatisi maa-
kuntastrategian, jolla asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja ohjataan 
kehitystä. Maakuntaohjelma on tehty voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. 
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Lausunnolla olevan Uusimaa-ohjelman on laatinut Uudenmaan liitto yh-
teistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, alueen kuntien, yritysten, kou-
lutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa.  Lisäksi valmisteluai-
neistoa on käsitelty mm. Uudenmaan maakunnan kuntajohtajien ko-
kouksessa.

Ohjelmakauden (2018 -2021) strategiset painopisteet ovat:

1. Hyvinvoiva ja osaava ihminen
2. Menestyvä ja vastuullinen bisnes
3. Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta.

Jokaisessa painopisteessä on neljä tavoitetta, joita toteutetaan ohjel-
massa määriteltyjen ja siihen myöhemmin lisättävien toimenpiteiden 
avulla.

Ohjelman visio on vuodelle 2050: Helsinki Region – Cool and the Most 
Vibrant Region in Europe. Vuonna 2050 Uusimaa on Euroopan virkein 
ja viilein maakunta.

Ns. SOVA-laki (200/2005) asettaa velvoitteet arvioida ohjelman ympä-
ristövaikutukset. Maakuntaohjelmasta vastaava viranomainen selvittää 
ja arvioi ohjelman sekä sen vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat 
merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ohjelman ympäristöselostuk-
sen. Selvitettäviä asioita ovat mm. vaikutus ihmisiin, luontoon, raken-
nettuun ympäristöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arvioinnin 
avulla pyritään varmistamaan yhteensopivuus ohjelman ympäristöta-
voitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

Uusimaa-ohjelman vaikutusten arviointia on tehty samanaikaisesti oh-
jelman laatimisen kanssa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Uudenmaan liittoon viimeistään 
2.11.2017. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 8.11.2017 saak-
ka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelma 25.9.2017
2 Uusimaa-ohjelma_2.0
3 Ymparistoselostus_-_Uusimaa-ohjelma_2.0
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan liitto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 973
Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi arvion kuntapaikkatilantees-
ta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 5.5.2017 § 537 kertaluontoisen kuntapaikka-
kiintiön enintään 10 lapsiperheelle vuodelle 2017. Kuntapaikkakiintiö 
päätettiin täyttää ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusope-
tuksessa tai esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukunta on Hel-
sinki ja jotka tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanotto-
keskuksessa. Samalla kaupunginhallitus kehotti valmistelemaan lapsi-
perheiden kiintiötä vastaavan esityksen kuntapaikkakiintiöstä yksityis-
majoituksessa olevien lapsiperheiden osalta mahdollisimman pikaisesti 
ja tuomaan kuntapaikkatilanteen uudelleen arvioitavaksi kaupunginhal-
litukseen syksyllä 2017.

Kuntapaikkatilanne Helsingissä

Päätöksen kansainvälistä suojelua saavien osoittamisesta vastaanotto-
keskuksesta kuntaan tekee järjestelmää valtion tasolla hallinnoiva Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Kunta 
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voi halutessaan tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kansainvä-
listä suojelua saavien, muun muassa kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan 
saaneiden turvapaikanhakijoiden, kuntaan osoittamisesta ja heidän ko-
toutumisensa edistämisestä. 

Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt voivat siirtyä kuntaan ELY-kes-
kuksen hallinnoimalla kuntapaikalla tai omaehtoisella muutolla suoraan 
vastaanottokeskuksesta tai toisen kunnan alueelta. Suomessa vain 
noin kolmasosa siirtyy kuntaan kuntapaikalla ja pääosa kansainvälistä 
suojelua saavista suuntaa omaehtoisesti haluamalleen alueelle. Voi-
makkaimmin Helsingin kansainvälistä suojelua saava väestö kasvaakin 
vastaanottokeskuksista tapahtuvan omaehtoisen kuntaan siirtymisen ja 
muista kunnista saapuvien asukkaiden myötä. Myös Helsingissä yksi-
tyismajoituksessa olevat myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneet 
henkilöt jäävät pääasiallisesti Helsinkiin. 

Elokuun 2017 loppuun mennessä Helsinkiin oli kuluvan vuoden aikana 
muuttanut 862 uutta kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä kunta-
paikkajärjestelmän ulkopuolella. Tämän lisäksi elokuun loppuun men-
nessä oli myönnetty 14 kuntapaikkaa avoimen sopimuksen perusteella. 
Avoimen sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla kaupunki ei sitoudu 
pysyvään määrälliseen kiintiöön, vaan vastaanottaa kansainvälistä suo-
jelua saavia kuntapaikoille ELY-keskuksen pyynnöstä henkilöstöresurs-
sien ja asuntotilanteen sallimissa rajoissa. Tähän mennessä vuoden 
2017 kuntapaikan saaneista seitsemän on ollut täysi-ikäisiä turvapai-
kanhakijoita, viisi ilman huoltajaa saapuneita alaikäisiä turvapaikanha-
kijoita ja kaksi henkilöä ihmiskaupan uhreja.

Keväällä 2017 asetetun kymmenen lapsiperheen kuntapaikkakiintiön 
osalta perheitä, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esiopetukses-
sa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Helsinki ja jotka asuvat Hel-
singin kaupungin vastaanottokeskuksessa, on sijoitettu kuntapaikalle 
toukokuun 2017 jälkeen yksi kolmelapsinen perhe. Kiintiöstä on osa 
käyttämättä, sillä myönteisen oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä ei 
ole ollut tähän mennessä enempää vastaanottokeskuksissa. 

Vastaanottokeskuksissa Helsingissä asui elokuun 2017 lopussa 28 
päätöksiään odottavaa perhettä, joiden lapsista 32 oli koulutuksen tai 
varhaiskasvatuksen piirissä. Yksityismajoituksessa oli 43 lapsiperhettä, 
joiden lapsista 76 oli peruskoulussa, varhaiskasvatuksessa tai perus-
kouluun valmentavassa koulutuksessa. Sosiaali- ja terveystoimialan ar-
vion mukaan tällä hetkellä Helsingissä yksityismajoituksessa olevista 
perheistä korkeintaan noin 10 perhettä tulee saamaan myönteisen tur-
vapaikkapäätöksen. Yhtensä turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiris-
sä Helsingissä on syyskuun lopussa 1167 henkilöä. Heistä 926 oli yksi-
tyismajoituksessa.
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Kuntapaikkajärjestelmä ja yksityismajoituksessa asuvat kansainvälistä suojelua hakevat henki-
löt

Helsingin kaupungilla on ELY-keskuksen kanssa voimassa oleva avoin 
sopimus kansainvälistä suojelua saavien vastaanottamisesta kuntaan, 
jonka kaupunginhallitus hyväksyi 19.9.2016 § 815. Pääsääntöisesti 
ELY-keskus ei pyri sijoittamaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöi-
tä kuntapaikkajärjestelmän kautta pääkaupunkiseudun kuntiin alueelle 
suuntautuvan itsenäisen muuton suuren määrän vuoksi. Täysi-ikäisten 
henkilöiden kohdalla ELY-keskus kysyy kuntapaikkaa avoimeen sopi-
mukseen perustuen Helsingistä erityisesti kiintiöhätätapauksille sekä 
muissa erityisissä tapauksissa, kuten esimerkiksi sairaalahoitoa vaati-
van sairauden, sukupuolivähemmistöön kuulumisen tai henkilön tai hä-
nen perheensä turvallisuuden vuoksi. Käytäntö koskee myös muita 
pääkaupunkiseudun kuntia.

ELY-keskuksen, kuntien, vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviras-
ton sekä TE-toimiston yhteinen työryhmä on päättänyt, että kuntaan voi 
kuntapaikalle siirtyä vain suoraan vastaanottokeskuksista. Uudenmaan 
ELY-keskus noudattaa käytäntöä, joten Helsingissä yksityismajoituk-
sessa asuvat henkilöt eivät ole kuntapaikkajärjestelmän piirissä. Helsin-
gin kaupungin omilla kuntapaikkoja koskevilla linjauksilla ei ole vaiku-
tusta ELY-keskuksen käytäntöön. Koska kaupunki ei voi myöntää kun-
tapaikkaa yksityismajoituksessa asuville lapsiperheille valtion viran-
omaisen käytännöstä johtuen, voimassa oleviin kuntapaikkoja koske-
viin linjauksiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

Myönteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen kansainvälistä 
suojelua saavat henkilöt voivat itse valita asuinkuntansa riippumatta sii-
tä, ovatko he olleet vastaanottoaikansa vastaanottokeskuksessa vai yk-
sityismajoituksessa. Pääasiallisesti kansainvälistä suojelua saavat siir-
tyvätkin itse haluamaansa kuntaan kuntapaikkajärjestelmän ulkopuolel-
la. Suojelua saavat ovat asuinpaikkansa valinnan jälkeen kuntalaisina 
oikeutettuja kaikkiin asuinkuntansa tarjoamiin palveluihin, esimerkiksi 
sosiaali- ja asumispalveluihin.

Asia on valmisteltu kaupunginkansliassa yhdessä sosiaali- ja terveys-
toimialan kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 537

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien täysi-ikäisten turvapaikan saaneiden henkilöiden 
vastaanoton osalta Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kanssa avointa sopimusta ilman etukä-
teen sovittua jatkuvaa määrällistä kuntapaikkakiintiötä.

Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä vuodelle 2017 kertaluontoisen 
kuntapaikkakiintiön enintään 10 lapsiperheelle. Kuntapaikkakiintiö täy-
tetään ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai 
esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Helsinki ja jotka 
tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksessa.

Kaupunginhallitus kehottaa kiinteistöviraston asunto-osastoa yhdessä 
sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikön kanssa huolehti-
maan kuntapaikan saaneiden henkilöiden asumisen järjestämisestä.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan vastaavan esityk-
sen kuntapaikkakiintiöstä yksityismajoituksessa olevien lapsiperheiden 
osalta mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa 
tuomaan kuntapaikkatilanteen uudelleen arvioitavaksi kaupunginhalli-
tukseen syksyllä 2017.

Käsittely

15.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Samalla kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan vastaavan esityk-
sen kuntapaikkakiintiöstä yksityismajoituksessa olevien lapsiperheiden 
osalta mahdollisimman pikaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa 
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tuomaan kuntapaikkatilanteen uudelleen arvioitavaksi kaupunginhalli-
tukseen syksyllä 2017.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

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

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu 
Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Antti Koskela, Silvia Modig, Hannu 
Oskala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Pilvi 
Torsti, Mirka Vainikka

Kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

08.05.2017 Pöydälle

16.01.2017 Palautettiin

09.01.2017 Pöydälle

19.12.2016 Pöydälle

19.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola(a)hel.fi

Opetusvirasto 30.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian Hel-
singin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton 
täsmentämiseksi (§ 33) valmisteluun siten, että Helsinki myöntää kun-
tapaikan oleskeluluvan  saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan 
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vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena on turvata lasten 
koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen. Kaupunginkanslia on 
pyytänyt opetusvirastolta kirjallista  lausuntoa linjausmuutoksen vaiku-
tuksesta perusopetuksen palveluihin ja resurssitarpeisiin.

Opetusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai perusopetuksessa 
olevien oppilaiden maassaolostatusta ei kerätä, koska se ei ole opetuk-
sen järjestämisen kannalta välttämätön tieto. Perusopetukseen valmis-
tavassa opetuksessa olevien oppilaiden ja Helsingin vastaanottokes-
kuksissa rekisteröityneinä asiakkaina olevien lasten tietoja vertaamalla 
voidaan kuitenkin arvioida, että Helsingin kaupungin peruskouluissa 
oppilaina on korkeintaan 40 turvapaikanhakijaa.

Linjausmuutoksen perusteena todettiin, että halutaan turvata lasten 
koulupolut. On huomattava, että perusopetukseen valmistava opetus, 
jonka piirissä yllä mainitut 40 turvapaikanhakijalasta ovat, tapahtuu har-
voin näiden lasten omassa lähikoulussa, joten koulupolut muuttuvat jo-
ka tapauksessa perusopetukseen valmistavan opetuksen päätyttyä. 
Helsinkiin muuttaa tällä hetkellä myös paljon oleskeluluvan saaneita 
lapsiperheitä muista kunnista, joissa aloitetut koulupolut jatkuvat jouhe-
vasti Helsingissä. Koulupolun näkökulmasta kuntapaikalla ei siis ole 
merkittävää vaikutusta.

Keskimääräinen perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaskoh-
tainen hinta on 14 840 euroa/vuosi. Helsinki saa laskennallista kor-
vausta jokaisesta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevas-
ta oppilaasta 1 186 euroa/ läsnäolokuukausi. Koska linjausmuutos kos-
kee koulunsa jo aloittaneita turvapaikanhakijalapsia, ei tällä ole vaiku-
tusta perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseksi. 

Kun kyseiset turvapaikanhakijalapset siirtyvät perusopetuksen oppilaik-
si ja saavat pysyvän kotiosoitteen Helsingistä, he siirtyvät oman alueen 
lähikoulun oppilaiksi normaalin oppilaaksiottoprosessin mukaisesti. 
Koulupolkunsa Helsingissä aloittaneiden turvapaikanhakijalasten mää-
rä on pieni perusopetuksen oppilasmäärään (noin 37 000) suhteutettu-
na.

Opetusvirasto toteaa, ettei kaupunginhallituksen linjausmuutoksella ole 
merkittävää vaikutusta perusopetukseen valmistavan opetuksen tai pe-
rusopetuksen järjestämiseksi palveluiden tai resurssitarpeiden näkökul-
masta.

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveysvirasto 29.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Sosiaali- ja terveysvirasto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittami-
sen vaikutuksesta sosiaali- ja terveysviraston palveluihin ja resurssitar-
peisiin.

Kohderyhmä

Turvapaikanhakijoiden kuntapaikkoja koskevan kaupunginhallituksen 
linjauksen (16.1.2017 § 33) piiriin kuuluvia oleskeluluvan saavia lapsi-
perheitä on Helsingissä arviolta noin 30 perhettä, joissa asuu noin 40 
lasta. Arvioituun määrään sisältyvät turvapaikanhakijoina olevat per-
heet, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esikoulussa. Lisäksi per-
heiden oleskelukuntana on Helsinki ja he tosiasiallisesti asuvat Helsin-
gin kaupungin vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa Hel-
singissä. Perheiden tilanteet ovat kuitenkin turvapaikanhakuvaiheessa 
muuttuvia, jonka vuoksi yksilöityjä vastaanottopäätöksiä ei tässä vai-
heessa kyetä tekemään.

Sosiaali- ja terveysviraston palvelut kansainvälistä suojelua saaville

Helsinkiin vakituisesti asumaan muuttavat ulkomaalaiset saavat sosiaa-
lipalveluja samoin perustein kuin muutkin helsinkiläiset. Kiireetöntä ter-
veydenhoitoa annetaan henkilöille, joiden kotikunta on Helsinki tai sil-
loin kun Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (2013/1201) tai kan-
sainvälinen sosiaaliturva- tai muu sopimus velvoittaa hoidon antami-
seen. 

Maahanmuuttoyksikkö vastaa kansainvälistä suojelua tai siihen rinnas-
teisten perustein oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanoton jär-
jestämisestä riippumatta siitä, onko kyse Suomeen ulkomailta tulevasta 
kiintiöpakolaisesta, turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saavas-
ta henkilöstä tai pakolaisen perheenyhdistämisen kautta maahan saa-
puvasta henkilöstä. 

Maahanmuuttoyksikön kansainvälistä suojelua saavien asiakkaiden 
vastaanotto ns. kuntapaikalle, jolloin kaupunki järjestää vastaanotetta-
valle pakolaiselle myös asunnon, perustuu EU:n neuvoston direktiiviin 
2003/9. Direktiivi koskee turvapaikanhakijoiden vastaanoton vähim-
mäisvaatimuksia jäsenvaltioissa erityistarpeissa olevien henkilöiden 
osalta. Direktiivissä tunnistetaan haavoittuvassa asemassa oleviksi 
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henkilöiksi mm. alaikäiset, ilman huoltajaa tulevat alaikäiset, vammai-
set, vanhukset, raskaana olevat naiset, yksinhuoltajat, joilla on alaikäi-
siä lapsia, sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, 
fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt. Kun-
tapaikkamenettelyn kautta tuetaan haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden kuntaan siirtymistä ensivaiheessa. 

Maahanmuuttoyksikön järjestämiin alkuvaiheen vastaanottopalveluihin 
kuuluvat muun muassa asunnon järjestäminen kuntapaikan saaville, 
asunnon hankinnan muissa tilanteissa avustaminen ja tuki asumisessa, 
alkukartoitusten laatiminen, terveystarkastuksiin ohjaaminen, asiakkai-
den palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnit, kotoutumissuunnitel-
mien tekeminen sekä erilaiset ohjaus-, neuvonta- ja arjen tuen palvelut. 

Maaliskuussa 2017 maahanmuuttoyksikön asiakkuudessa oli 322 per-
hettä, joissa asui noin 700 lasta. Kaikille perheellisille asiakkaille teh-
dään perhekartoitus, jossa selvitetään laaja-alaisesti perheen nykytilan-
ne ja perheen historia sekä lasten terveys ja hyvinvointi. Perhekartoi-
tuksessa sovitetaan yhteen perheenjäsenten kotoutumisen tavoitteita ja 
tuetaan psykoedukaation keinoin perheen arjen vakiintumista lapset yk-
silöllisesti huomioiden. Perhekartoituksen tekee sosiaalityöntekijä ja 
psykologi työparina kotikäynnillä haastattelemalla koko perhettä.  

Maahanmuuttoyksikkö ohjaa perheen peruspalveluihin tai varmistaa 
niiden tarkoituksenmukaisuuden perheen palvelutarpeiden mukaisesti. 
Aikuiset ohjataan pääasiassa kotoutumiskoulutukseen tai siihen rinnas-
tettavaan omaehtoiseen koulutukseen. Lisäksi vanhempia tuetaan hen-
kilökohtaisten tavoitteiden muodostamisessa ja koulutus- ja työuralle 
pääsemisessä yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Oppivel-
vollisuusikäiset lapset ja nuoret ohjataan Helsingin valmistavaan ope-
tukseen. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan muihin kunnan palveluihin tai 
ostopalveluihin terveydenhoidon, kuntoutuksen, terapian tai jonkin eri-
tyispalvelun järjestämiseksi. Maahanmuuttajat tarvitsevat tavallista 
enemmän tukea löytääkseen tai päästäkseen esimerkiksi asianmukais-
ten terveyspalveluiden piiriin. 

Asiakasryhmän erityistarpeita

Asiakasryhmän vanhemmat ja alaikäiset perheenjäsenet ovat usein eri-
tyisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä ja lapsia, jotka ovat oikeutettuja 
sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaiseen omatyöntekijään. Erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen tai muun asiakkaan omatyöntekijällä on oltava sosi-
aalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaan erityistä tu-
kea tarvitsevalla asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vai-
keuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kog-
nitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäy-
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tön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 
Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsee mm. lapsi, jonka 
kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitys-
tään. Erityistä tukea tarvitsevaa lasta koskevaa sosiaalihuoltoa toteutet-
taessa lapsen omatyöntekijän tai muun lapsen sosiaalipalveluista vas-
taavan työntekijän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin 
kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.

Kansainvälistä suojelua saavat ovat usein jo ennen Suomeen tuloaan 
traumatisoituneita ja aiemmin koetut sota- ym. traumat aktivoituvat mo-
nesti vasta myöhemmin, jopa silloin, kun muut asiat ovat kunnossa. 
Myös maahanmuuton jälkeen syntyneet olosuhteet lisäävät kuormitusta 
ja avuttomuuden kokemuksia erilaisessa yhteiskunnassa, vaikka henki-
löllä muutoin onkin monenlaisia taitoja ja kykyjä. Paljon palvelutarpeita 
ja selvittelyä vaativia asioita liittyy myös seuraaviin arjen pulmiin:   

- somaattinen kipu, johon ei löydy lääketieteellistä diagnoosia tai ratkai-
sua 
- riippuvuudet (päihderiippuvuus, peliriippuvuus)
- henkilön kapea sosiaalinen verkosto tai vaikeus solmia sosiaalisia 
suhteita
- arjen hallinta ja itsenäisen asioimisen hankaluus ja hitaus (etenkin 
kiintiöpakolaisilla sekä luku- ja kirjoitustaidottomilla) 
- uni-valverytmin, liikunnan, ravinnon, ilmaston ja kulttuurin vaikutus 
psykofyysiseen terveydentilaan; syömishäiriöt
- taloudellisen tilanteen ja arjen hallinnan vaikutus hyvinvointiin ja ter-
veydentilaan

Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsee mm. lapsi, jonka 
kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehi-
tystä tai joka itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitys-
tään. Maahanmuuttoon liittyvät olosuhteet lisäävät etenkin psyykkiseen 
ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvää erityisen tuen tarvetta. Myös muut, 
kuten arjessa ja suoriutumisessa olevat puutteet ja kasvuympäristön 
epävakaus, edellyttävät aktiivista työskentelyä. Perheissä ilmenee esi-
merkiksi perhedynamiikan häiriöitä, kuten yhden perheenjäsenen koko 
perheeseen tarttuvaa masennusta tai lasten vastuun korostumista per-
heen asioiden hoidossa.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sosiaalihuoltoa toteutettaessa lapsen 
omatyöntekijän tai muun lapsen sosiaalipalveluista vastaavan työnteki-
jän tulee tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla ta-
valla riittävän usein henkilökohtaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisia pal-
veluja erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle ovat sosiaalityö, tuki-
henkilö tai tukiperhe, perhetyö ja vertaisryhmät. Lisäksi erityisen tuen 
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tarpeessa olevalle nuorelle voidaan tarjota asumisen tukea. Käytössä 
on myös akuuttineuvonpito sosiaalityön välineenä.

Kouluterveydenhuollossa käytännössä kaikkia asiakasryhmän lapsia 
tulee arvioida erityisen tuen tarpeen näkökulmasta. Lisäksi on huoleh-
dittava mm. infektiotautien seulonnasta, rokotusohjelman laatimisesta 
ja toteuttamisesta sekä tilattava vastaanottokäynneille tulkki. Tervey-
denhoitajan työajan tarve on arviolta 1,5-2 –kertainen, kun työskennel-
lään maahanmuuttajataustaisen oppilaan kanssa. 

Arviolta 15 prosenttia asiakasryhmän perheistä tarvitsee erityisen tuen 
palvelujen lisäksi lastensuojelun palveluja. Kansainvälistä suojelua saa-
vat tarvitsevat myös psykiatrista tai psykoterapeuttista hoitoa traumaoi-
reiden (dissosiaatiohäiriöt, irrationaaliset pelkotilat) lieventämiseksi. Ki-
dutettujen tai vaikeasti traumatisoituneiden lasten hoitoa ei ole julkises-
sa terveydenhuollossa helposti saatavissa. Myös aikuisten hoidon tar-
peeseen vastaava Kidutettujen kuntoutuskeskus on ruuhkautunut. Jul-
kisen terveydenhuollon osaamista ja resursseja tulee näiltä osin vah-
vistaa. Tulkkien käyttö ja kulttuuriset eroavaisuudet aiheuttavat haastei-
ta asiakasperheiden kanssa työskenneltäessä. 

Resurssitarpeet

Sosiaali- ja terveysvirasto on turvapaikanhakijoiden määrän kasvun 
johdosta myönnetyllä kotoutumisen erillismäärärahalla kyennyt vastaa-
maan vuonna 2016 lisääntyneen asiakaskunnan palvelutarpeeseen. 
Asiakaskunnan kasvaessa edelleen entisestään jatkuvan omatoimisen 
muuton ja erillisten vastaanottopäätösten (alaikäisenä ilman huoltajaa 
saapuneet lapset sekä nyt esitetty perheiden vastaanotto) vuoksi, tulee 
sosiaali- ja terveysvirastolle varata myös riittävät resurssit, joilla turva-
taan vastaanotettaville perheille lakisääteiset palvelut. Resurssitarpeita 
arvioitaessa on huomioitava sosiaalihuoltolain velvoitteet erityisen tuen 
tarpeessa olevien lasten ja henkilöiden palvelujen järjestämisessä.

Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijän asiakkuudessa on tällä het-
kellä noin 140 taloutta, joista lapsiperheiden osuus on noin 25 prosent-
tia. Lapsiperheiden määrän kasvaminen lisää erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten määrää ja edellyttää vastuusosiaalityöntekijöiltä erityistä 
työskentelyä perheen lapsen kanssa vanhempien kotoutumisen edistä-
miseksi tehtävän työn lisäksi. Tämän vuoksi maahanmuuttoyksikköön 
tarvitaan lisää kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja 30 per-
heen vastaanottamista varten. 

Kuntapaikan myöntäminen

Kuntapaikan myöntäminen edellä kuvatulle noin 30 perheelle on tarkoi-
tuksenmukaisinta toteuttaa kertaottona. Helsingin kaupungin vastaa-
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notto on tarkoitettu transit-toiminnaksi ja perheiden jääminen Helsinkiin 
samalla periaatteella pysyväisratkaisuna ruuhkauttaisi vastaanottojär-
jestelmän. Lisäksi Helsinkiin saapuu jatkuvasti muualta Suomesta oma-
toimisesti oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita omatoimisesti, 
eikä ole odotettavissa, että omaehtoinen pääkaupunkiin muutto väheni-
si lähivuosina. Edellisvuosien kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä li-
sää viiveellä Helsinkiin muuttavien määrää.  

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 (§ 33) kokouksessaan palauttanut 
asian ”Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vas-
taanoton täsmentämiseksi” valmisteluun siten, että ”Helsinki myöntää 
kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat pääosan 
vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata lasten koulu-
polut ja perheiden nopea kotoutuminen”.

Lisätiedot
Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579

sari.karisto(a)hel.fi

Asuntolautakunta 16.03.2017 § 13

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Lausunto

Asuntolautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntaan sijoittumisen osal-
ta:

Kuntapaikka vain lapsiperheille

Helsinki myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille turvapaikanhaki-
japerheille, jotka olivat tammikuussa 2017 asiakkaina Helsingin vastaa-
nottokeskuksissa, ja joiden lapset ovat esi- tai perusopetuksessa Hel-
singissä. Tämä kertaluonteinen kuntapaikkakiintiö purkaa vuosina 2015 
ja 2016 tulleiden turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä johtuvaa 
painetta eikä se riko normaalia käytäntöä tai avaa koko valtiontason 
kuntapaikkajärjestelmää. Myöntäessään kuntapaikan kaupunki on vel-
vollinen osoittamaan asunnon kuntapaikan saaneelle henkilölle.

Tammikuussa 2017 oli Helsingin vastaanottokeskuksissa asiakkaina 60 
perhettä, joista 29 asui vastaanottokeskuksissa ja 31 yksityismajoituk-
sessa. Maahanmuuttoyksikön mukaan tällä hetkellä näistä perheistä 
enää noin 30 kuuluu kertaluonteisen kuntapaikkakiintiön piiriin.
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Perheiden asuttaminen

Asunnot järjestetään mahdollisuuksien mukaan niiltä alueilta, joissa 
perheiden lapset ovat esi- tai peruskouluissa, jotta lasten koulupolut tu-
levat turvatuiksi. Joskus perheet joutuvat kuitenkin ottamaan vastaan 
tarjotut asunnot sijainnista riippumatta. Asuttaminen pyritään hoita-
maan kaikkien perheiden osalta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kuntapaikan saaneet perheet asutetaan ensisijaisesti maahanmuutto-
yksikön tukiasuntoihin. Asunto-osasto vastaa yhdessä maahanmuutto-
yksikön kanssa asuttamisesta ja järjestää tarvittaessa osalle perheistä 
kaupungin vuokra-asunnon. Maahanmuuttoyksikkö selvittää perheiden 
tilanteet ja lähettää tiedot perheistä asunto-osastolle sekä varmistaa, 
että perheillä on voimassaolevat asuntohakemukset. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi

Varhaiskasvatusvirasto 15.3.2017

HEL 2016-009812 T 00 01 06

Kaupunginhallitus on 16.1.2017 kokouksessaan palauttanut asian Hel-
singin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton 
täsmentämiseksi (16.1.2017 §33) valmisteluun siten, että "Helsinki 
myöntää kuntapaikan oleskeluluvan saaneille lapsiperheille, jotka ovat 
pääosan vastaanottoaikaa asuneet Helsingissä; tavoitteena turvata las-
ten koulupolut ja perheiden nopea kotoutuminen".

Kaupunginkanslia pyytää varhaiskasvatusvirastolta kirjallista lausuntoa 
linjausmuutoksen vaikutuksesta varhaiskasvatuksen palveluihin ja re-
surssitarpeisiin.  

Turvapaikan hakijana olevia valmistavaa esiopetusta saavia lapsia on 
tällä hetkellä päiväkotien esiopetusryhmissä yhteensä yhdeksän lasta.  
Esiopetuspaikan keskimääräinen vuosikustannus on 7 200 euroa.  Lap-
sista kaksi on valmistavan esiopetuksen lisäksi iltapäivät varhaiskasva-
tuksessa, joka nostaa vuosikustannuksen 12 000 euroon lasta kohden.

Helsinki saa toteutuneiden kulujen lisäksi laskennallista korvausta jo-
kaisesta vastaanotetusta alle 7- vuotiaasta lapsesta 6 845 euroa vuo-
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dessa, joka yhdeksän lapsen osalta on yhteensä 61 605 euroa.
Näiden yhdeksän valmistavaa esiopetusta saavan turvapaikan hakijana 
olevan lapsen vuosikustannukset koulupolun turvaamiseksi esiopetuk-
sesta alkuopetukseen on yhteensä noin 74 400 euroa. Määrästä noin 
13 000 euroa vuodessa on laskennallisten korvausten lisäksi tulevia to-
teutuneita kustannuksia.

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 974
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta ruop-
pausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meri-
läjitysalueille

HEL 2017-007268 T 11 01 00 00

ESAVI/6702/2017

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuk-
sesta ruoppausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluo-
don meriläjitysalueelle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
luiden ympäristönsuojeluviranomaisena 29.9.2017 antamaan lausun-
toon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja toteaa, että hanke on välttä-
mätön Kruunusillat-hankkeelle. Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon me-
riläjitysalueilla on voimassaolevat vesiluvat. 

Kruunusillat-hankkeelle massojen läjitys on välttämätön osa Nihti-Kruu-
nuvuorenranta -osuuden rakentamista. Läjityksestä ei arvioida aiheutu-
van vesilupahakemuksissa tai päätöksissä kuvattuja haitallisia vaiku-
tuksia suurempia vaikutuksia eikä korvattavaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä. 

Vesilain mukaisen luvan myöntäminen on perusteltua. Alueella on sel-
vitetty ja otettu huomioon ruopattavan aineksen laatu vesilupien tarkoit-
tamalla tavalla. Hanke on asemakaavan mukainen. Kruunusillat-hanke 
edistää kaupungin yhtenäisyyttä muun muassa parantuvan saavutetta-
vuuden myötä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 6.9.2017 Kruunusil-
lat hankkeesta syntyvien massojen sijoittamisesta

2 Vesilupahakemus Kruunusillat hankkeen ruoppausmassojen läjittämi-
seksi 22.6.2017.pdf

3 Ruoppausmassojen meriläjitys Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen me-
riläjitysalueille, vesilain mukainen lupahakemus liitteineen, 15.6.2017
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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 ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kruunusillat hank-
keessa syntyvien ruoppausmassojen sijoittamisesta Lokkiluodon ja Koi-
rasaareen luotojen meriläjitysalueelle. Lausuntoa on pyydetty 
13.10.2017 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on 
pidennetty 7.11.2017 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Ruoppausmassat syntyvät Helsingin kaupungin Kruunusillat-hankkeen 
Nihti-Kruunuvuorenranta –osuudelta, jonka vesirakentamistoimenpitei-
siin on haettu erillistä vesilupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
5.1.2017 antamallaan päätöksellä (nro 7/2017/2, dnro ESA-
VI/7406/2015) myöntänyt vesiluvan Kruunusillat-hankkeeseen kuulu-
van Nihti-Kruunuvuorenranta –yhteyden rakentamiseen. Vesilupa ei ole 
vielä lainvoimainen, sillä päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oi-
keuteen.

Nihti-Kruunuvuorenranta –osuuden ruoppausmassojen meriläjittämisen 
vesilupaa on edellytetty haettavaksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisten neuvotteluiden tuloksena. Uu-
denmaan ELY-keskuksen mukaan ruoppausmassojen läjityskelpoisuut-
ta ei ole käsitelty Nihti-Kruunuvuorenranta –vesitaloushankkeen lupa-
päätöksessä, minkä vuoksi lupaa ruoppausmassojen läjittämiselle on 
haettava. Läjityskelpoisuuden arvioimista on edellytetty Lokkiluodon ja 
Koirasaarenluotojen meriläjitysalueiden vesilupapäätöksissä.

Nihti-Kruunuvuorenranta –osuuden ruoppausmassojen määräksi arvioi-
tiin yhteensä noin 240 000 m³ktr. Ruoppausmassoista noin 1 250 m³ 
luokiteltiin pilaantuneiksi (taso 2), ja ne kuorintaruopataan ja kuljetetaan 
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luvanvaraisiin maa-aineksen vastaanottopaikkoihin. Muutoin ruoppaus-
massat on suunniteltu meriläjittäviksi.

Läjityskelpoisuuden arvioimiseksi ruoppausmassat luokiteltiin Ympäris-
töministeriön (2015) Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisiin 
ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa käytettäviin pitoi-
suustasoihin sedimenttipisteiden normalisoitujen haitta-ainepitoisuuk-
sien perusteella sedimentin syvyystiedot huomioiden. Tulosten perus-
teella arvioitiin, että tasoa 1A korkeampia pitoisuustasoja esiintyy ai-
noastaan pintakerroksessa (0-30 cm). Pilaantuneita maalle läjitettäviä 
eli haitta ainepitoisuuksiltaan tason 2 sedimenttejä esiintyy paikoin 
ruoppausalueen pintasedimentissä (0-30 cm) Korkeasaaren edustalla.

Läjitysten aikana joidenkin raskaiden PAH-yhdisteiden ja organotinojen 
pitoisuudet voivat ylittää läjitysalueen lähellä ajoittain pintavedelle ase-
tetut ympäristönlaatunormit tai esitetyt PNEC-arvot. Suhteellisen herk-
käliukoisilla aineilla (mm. arseeni, sinkki, naftaleeni) laskennalliset pitoi-
suudet huokosvedessä muodostuvat suuriksi, mutta vastaavasti pitoi-
suudet vähenevät ajan myötä suhteellisen nopeasti. Kokonaisuutena 
haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollinen laajuus huo-
mioon ottaen läjitysten aikaiset ekologiset riskit eivät ole merkitykselli-
siä.

Läjitysalueet on suunniteltu niin, että läjitettyjen massojen kulkeutumi-
nen läjitysalueen ulkopuolelle esimerkiksi voimakkaiden tuulien aiheut-
tamien virtausten vaikutuksesta on vähäistä. Edellä esitetyn perusteella 
on ilmeistä, että läjitysalueelta sen ulkopuolelle kulkeutuvassa kiintoai-
neessa ei ole sellaisia bioaktiivisia haitta-ainepitoisuuksia tai määriä, 
että niistä olisi merkityksellistä haittaa eliöille läjitysalueiden ulkopuolel-
la. Läjitysten loputtua läjitysalueen pohjan läheiseen vesikerrokseen 
muodostuvat haitta-aineiden pitoisuudet jäävät pieniksi alittaen vastaa-
vat ympäristönlaatunormit tai PNEC-arvot. Kokonaisuutena arvioiden 
haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollinen laajuus huo-
mioon ottaen läjitysten aikaiset tai pitkän aikavälin kulkeutumisriskit ei-
vät ole merkityksellisiä.

Pintakerrosta syvemmällä ruoppausmassat ovat enintään tasoa 1A. 
Tason 1A haitta-ainepitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutus-
ta läjityskelpoisuuteen. Suurin osa (98 %) vesitaloushankealueen ruop-
pausmassasta arvioidaan olevan enintään tasoa 1A. Meriläjitettävien 
ruoppausmassojen on arvioitu olevan haitta-ainepitoisuuksiltaan nor-
malisoituina osa-alueittain enintään tasoa 1B. Ruoppausmassat vas-
taavat läjitysalueiden lupaehdoissa hyväksyttyjä massoja, eikä masso-
jen läjittäminen siten aiheuta läjitysalueiden luvissa kuvattuja haitallisia 
vaikutuksia suurempia vaikutuksia.
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Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen läjitysalueille on tehty vuonna 2014 
riskinarvio kontaminoituneiden ruoppausmassojen läjittämisestä. Riski-
narviossa tarkasteltiin läjityksen vaikutuksia toiminnan aikana sekä pit-
källä aikavälillä sen jälkeen. Riskit arvioitiin varmuusperiaatteen mukai-
sesti todennäköisesti todellista suuremmiksi.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunkiympäristön 
toimialan ympäristöpalvelujen lausunnot.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 6.9.2017 Kruunusil-
lat hankkeesta syntyvien massojen sijoittamisesta

2 Vesilupahakemus Kruunusillat hankkeen ruoppausmassojen läjittämi-
seksi 22.6.2017.pdf

3 Ruoppausmassojen meriläjitys Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen me-
riläjitysalueille, vesilain mukainen lupahakemus liitteineen, 15.6.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/Ympäristöluvat

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 29.09.2017 § 101

HEL 2017-007268 T 11 01 00 00

ESAVI/6702/2017

Päätös
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Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, jolle kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle kuuluvien lausuntojen antaminen on delegoitu (kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaosto 22.5.2017, 96 §) päättää antaa asias-
sa seuraavan lausunnon.

Suurin osa Kruunusillat-hankkeesta syntyvistä ruoppausmassoista ar-
vioidaan olevan haitta-ainepitoisuudeltaan enintään tasoa 1A. Meriläji-
tettävien ruoppausmassojen on arvioitu olevan haitta-ainepitoisuuksil-
taan normalisoituina osa-alueittain enintään tasoa 1B. Näin ollen ne 
täyttävät vastaanottavien läjitysalueiden lupaehdoissa läjitettävien 
ruoppausmassojen haitta-ainepitoisuuksille asetetut vaatimukset.

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö toteaa, että sekä Kruunusillat-
hankkeen että Lokkiluodon ja Koiransaarenluotojen läjitysalueiden vesi-
lain mukaisissa luvissa on annettu määräykset ruoppaus- ja läjitystöi-
den suorittamisesta, joita noudattamalla voidaan vähentää vesiluonnol-
le aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lupamääräysten lisäksi on syytä 
huomioida myös läjityksenaikaiset virtausolosuhteet alueella ja välttää 
läjitystä tilanteissa, jolloin virtausnopeus on vallitsevien sääolosuhtei-
den takia tavanomaista suurempi. 

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin kaupungin kaupunkiympä-
ristön toimialan, rakennukset ja yleiset alueet -palveluiden vesilain
mukaisesta hakemuksesta ruoppausmassojen sijoittamiselle hakijan 
omistuksessa oleville ja luvat omaaville Lokkiluodon ja Koirasaarenluo-
tojen meriläjitysalueille. Lausuntoa pyydetään 13.10.2017 mennessä.

Ruoppausmassat syntyvät Helsingin kaupungin Kruunusillat-hankkeen 
Nihti-Kruunuvuorenranta –osuudelta, jonka vesirakentamistoimenpitei-
siin on haettu erillistä vesilupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 
5.1.2017 antamallaan päätöksellä (nro 7/2017/2, dnro ESA-
VI/7406/2015) myöntänyt vesiluvan Kruunusillat-hankkeeseen kuulu-
van Nihti-Kruunuvuorenranta –yhteyden rakentamiseen. Vesilupa ei ole 
vielä lainvoimainen, sillä päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oi-
keuteen.

Nihti-Kruunuvuorenranta –osuuden ruoppausmassojen meriläjittämisen 
vesilupaa on edellytetty haettavaksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisten neuvotteluiden tuloksena. Uu-
denmaan ELY-keskuksen mukaan ruoppausmassojen läjityskelpoisuut-
ta ei ole käsitelty Nihti-Kruunuvuorenranta –vesitaloushankkeen lupa-
päätöksessä, minkä vuoksi lupaa ruoppausmassojen läjittämiselle on 
haettava. Läjityskelpoisuuden arvioimista on edellytetty Lokkiluodon ja 
Koirasaarenluotojen meriläjitysalueiden vesilupapäätöksissä.
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Nihti-Kruunuvuorenranta –osuuden ruoppausmassojen määräksi arvioi-
tiin yhteensä noin 240 000 m³ktr. Ruoppausmassoista noin 1 250 m³ 
luokiteltiin pilaantuneiksi (taso 2), ja ne kuorintaruopataan ja kuljetetaan 
luvanvaraisiin maa-aineksen vastaanottopaikkoihin. Muutoin ruoppaus-
massat on suunniteltu
meriläjitettäviksi.

Läjityskelpoisuuden arvioimiseksi ruoppausmassat luokiteltiin Ympäris-
töministeriön (2015) Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisiin 
ruoppausmassan läjityskelpoisuuden arvioinnissa käytettäviin pitoi-
suustasoihin sedimenttipisteiden normalisoitujen haitta-ainepitoisuuk-
sien perusteella sedimentin syvyystiedot huomioiden. Tulosten perus-
teella arvioitiin, että tasoa 1A korkeampia pitoisuustasoja esiintyy ai-
noastaan pintakerroksessa (0-30 cm). Pilaantuneita maalle läjitettäviä 
eli haitta ainepitoisuuksiltaan tason 2 sedimenttejä esiintyy paikoin 
ruoppausalueen pintasedimentissä (0-30 cm) Korkeasaaren edustalla.

Pintakerrosta syvemmällä ruoppausmassat ovat enintään tasoa 1A. 
Tason 1A haitta-ainepitoisuudet ovat niin pieniä, ettei niillä ole vaikutus-
ta läjityskelpoisuuteen. Suurin osa (98 %) vesitaloushankealueen ruop-
pausmassasta arvioidaan olevan enintään tasoa 1A. Meriläjitettävien 
ruoppausmassojen on arvioitu olevan haitta-ainepitoisuuksiltaan nor-
malisoituina osa-alueittain enintään tasoa 1B. Ruoppausmassat vas-
taavat läjitysalueiden lupaehdoissa hyväksyttyjä massoja, eikä masso-
jen läjittäminen siten aiheuta läjitysalueiden luvissa kuvattuja haitallisia 
vaikutuksia suurempia vaikutuksia.

Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen läjitysalueille on tehty vuonna 2014 
riskinarvio kontaminoituneiden ruoppausmassojen läjittämisestä. Riski-
narviossa tarkasteltiin läjityksen vaikutuksia toiminnan aikana sekä pit-
källä aikavälillä sen jälkeen. Riskit arvioitiin varmuusperiaatteen mukai-
sesti todennäköisesti todellista suuremmiksi. 

Läjitysten aikana joidenkin raskaiden PAH-yhdisteiden ja organotinojen 
pitoisuudet voivat ylittää läjitysalueen lähellä ajoittain pintavedelle ase-
tetut ympäristönlaatunormit tai esitetyt PNEC-arvot. Suhteellisen herk-
käliukoisilla aineilla (mm. arseeni, sinkki, naftaleeni) laskennalliset pitoi-
suudet huokosvedessä muodostuvat suuriksi, mutta vastaavasti pitoi-
suudet vähenevät ajan myötä suhteellisen nopeasti. Kokonaisuutena 
haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollinen laajuus huo-
mioon ottaen läjitysten aikaiset ekologiset riskit eivät ole merkitykselli-
siä.

Läjitysalueet on suunniteltu niin, että läjitettyjen massojen kulkeutumi-
nen läjitysalueen ulkopuolelle esimerkiksi voimakkaiden tuulien aiheut-
tamien virtausten vaikutuksesta on vähäistä. Edellä esitetyn perusteella 
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on ilmeistä, että läjitysalueelta sen ulkopuolelle kulkeutuvassa kiintoai-
neessa ei ole sellaisia bioaktiivisia haitta-ainepitoisuuksia tai määriä, 
että niistä olisi merkityksellistä haittaa eliöille läjitysalueiden ulkopuolel-
la. Läjitysten loputtua läjitysalueen pohjan läheiseen vesikerrokseen 
muodostuvat haitta-aineiden pitoisuudet jäävät pieniksi alittaen vastaa-
vat ympäristönlaatunormit tai PNEC-arvot. Kokonaisuutena arvioiden 
haitallisten vaikutusten todennäköisyys ja mahdollinen laajuus huo-
mioon ottaen läjitysten aikaiset tai pitkän aikavälin kulkeutumisriskit ei-
vät ole merkityksellisiä.

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

ville.hahkala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 27.9.2017

HEL 2017-007268 T 11 01 00 00

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkiympäristön toimialalta lausuntoa ve-
silain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee ruoppausmassojen 
meriläjitystä Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen meriläjitysalueille. Lau-
sunto on pyydetty antamaan 29.9.2017 mennessä.

Lupahakemuksen sisältö

Lupahakemusta koskeva Lokkiluodon meriläjitysalue sijaitsee noin kak-
si kilometriä Hernesaaresta kaakkoon. Koirasaarenluodot sijaitsevat 
Lauttasaaresta noin seitsemän kilometriä etelään. Lausuntoa koskevat 
ruoppausmassat syntyvät Kruunusillat-hankkeen Nihti-Kruunuvuoren-
ranta  osuudelta. Osuudelle rakennetaan kaksi siltaa. Hankkeen vesira-
kentamistoimenpiteisiin on haettu erillistä lupaa, joka ei ole vielä lain-
voimainen. Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen meriläjitysalueilla vesi-
luvat tulivat voimaan 8.11.2016 ja 9.12.2016. Helsingin edustalle perus-
tettavista meriläjitysalueista on tehty ympäristövaikutusten arviointi, jon-
ka selostus valmistui joulukuussa 2012. Meriläjitysalueet sijaitsevat 
Helsingin kaupungin omistamalla alueella.  

Nihti-Kruunuvuorenranta -osuuden ruoppausmassojen määräksi on ar-
vioitu 240 000 m³ktr. Määrä sisältää myös mahdollisesti tehtävien vä-
liaikaisten täyttöjen edellyttämät ruoppaukset. Ruoppausmassoista 98 
% arvioidaan olevan pilaantuneisuudeltaan tasoa 1A. Meriläjitettävät 
massat ovat korkeintaan tasoa 1B. Luokan 2 sedimentit toimitetaan lu-
vanvaraisiin maa-aineksen vastaanottopaikkoihin.
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Lokkiluodon ja Koirasaarenluotojen meriläjitysalueiden vesilupahake-
muksissa ja -päätöksissä on kuvattu alueiden meriläjityksen ympäristö-
vaikutuksia. Vesilupapäätöksessä on lisäksi edellytetty läjitettävien 
massojen kelpoisuuden arviointia. Lausuntoa koskevat ruopattavat ja 
läjitettävät massat vastaavat vesilupien lupaehdoissa kuvattuja masso-
ja. Lausuntoa koskevien massojen läjityksestä ei aiheudu läjitysalueille 
lupahakemuksissa ja -päätöksissä kuvattuja haitallisia vaikutuksia suu-
rempia vaikutuksia.

Lausunto

Ruopattavalla alueella on voimassa Kruunuvuorenrannan joukkoliiken-
neyhteys -niminen asemakaava, joka on saanut lainvoiman 11.8.2017. 
Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meriläjitysalueiden vesiluvat ovat 
tulleet lainvoimaiseksi loppuvuodesta 2016. 

Kruunusillat-hankkeelle massojen läjitys on välttämätön osa Nihti-Kruu-
nuvuorenranta -osuuden rakentamista. Läjityksestä ei arvioida aiheutu-
van vesilupahakemuksissa tai päätöksissä kuvattuja haitallisia vaiku-
tuksia suurempia vaikutuksia eikä korvattavaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä. Kruunusillat-hanke on kaupungin kärkihanke, 
jonka kanssa suunnittelu on edennyt yhteisymmärryksessä koko toi-
mialalla.

Vesilain mukaisen luvan myöntäminen on perusteltua. Hanke on välttä-
mätön Kruunusillat-hankkeelle ja meriläjitettäville alueille on vesiluvat. 
Alueella on selvitetty ja otettu huomioon ruopattavan aineksen laatu ve-
silupien tarkoittamalla tavalla. Hanke on asemakaavan mukainen. 
Kruunusillat-hanke edistää kaupungin yhtenäisyyttä muun muassa pa-
rantuvan saavutettavuuden myötä.

Lisätiedot
Hanna-Mari Tuominen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37255

hanna-mari.tuominen(a)hel.fi
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§ 975
Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021

HEL 2017-011252 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Ki-
vekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan pääkaupunkiseudun yh-
teistyösopimuksen vuosille 2017 - 2021.

Samalla kaupunginhallitus päättää nimetä pääkaupunkiseudun yhteis-
työryhmän jäseniksi apulaispormestarit Anni Sinnemäen, Pia Pakari-
sen, Sanna Vesikansan ja Nasima Razmyarin.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa pormestarin allekirjoittamaan sopi-
muksen ja oikeuttaa pormestarin tekemään siihen tarvittaessa teknis-
luonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukset on hyväksytty valtuustokau-
desta 2009 - 2013 alkaen valtuustokausittain.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja 
Vantaan, tälle valtuustokaudelle ehdotettavan uuden yhteistyösopimuk-
sen päämääränä on edistää kaupunkien välistä strategisen tason vuo-
ropuhelua ja operatiivisen tason yhteistyötä. Sopimuksella ei siirretä 
päätöstoimivaltaa yhteisille toimielimille, vaan yhteistyön edellyttämät 
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kaupunkeja sitovat päätökset tehdään kunkin kaupungin omien mää-
räysten mukaisesti.

Sopimuksen tavoitteena on erityisesti parantaa pääkaupunkiseudun 
kansainvälistä kilpailukykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja 
metropolipolitiikkaa sekä yhteistä kansallisen tason edunvalvontaa, 
edistää kaupunkien välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liiken-
teen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa yhdessä kaupunkien pal-
veluita ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen koordinaatiota.

Pääkaupunkiseudun keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsitellään pää-
kaupunkiseudun yhteistyöryhmässä, jossa on yhteensä 16 jäsentä. Jä-
seniä ovat Helsingin pormestari ja kansliapäällikkö, Espoon, Kauniais-
ten ja Vantaan kaupunginjohtajat sekä neljä Helsingin, kolme Espoon, 
kolme Vantaan ja yksi Kauniaisten kaupunginhallituksen nimeämää 
luottamushenkilöä. Helsingin pormestari toimii yhteistyöryhmän pu-
heenjohtajana.

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä korvaa edellisen sopimuksen pe-
rusteella toimineet yhteistyöryhmät, eli pääkaupunginseudun neuvotte-
lukunnan ja koordinaatioryhmän. Yhteistyöryhmän tehtävä on luonteel-
taan entistä strategisempi ja siten erityisesti luottamushenkilötason ky-
symyksiä yhteen sovittava.

Yhteistyön strategisesta ja operatiivisesta koordinaatiosta vastaavat 
Helsingin pormestarin johdolla pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat. 
Toimialakohtaista operatiivisen tason yhteistyötä varten pääkaupunki-
seudun kaupunginjohtajat perustavat tarvittavan määrän pääkaupunki-
seudun työryhmiä.

Yhteistoiminnasta henkilöstön kanssa huolehditaan kaupunkikohtaises-
ti kaupunkien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Pääkaupunkiseu-
dun kaupunginjohtajat kutsuvat lisäksi tarvittaessa koolle kaupunkityö-
nantajien ja henkilöstöjärjestöjen yhteisen seurantaryhmän. 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimuspohjai-
nen yhteistyö käynnistyi vuonna 2004. Tuolloin kaupunginvaltuustojen 
päätöksin perustettiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja kaupun-
ginhallitukset hyväksyivät yhteistyöasiakirjan, joka on ollut sopimuspoh-
jaisen yhteistyön perustana. Yhteistyötä tiivistettiin ja laajennettiin kun-
ta- ja palvelurakenneuudistushankkeen (Paras-hanke) myötä kaupun-
ginvaltuustojen vuonna 2006 hyväksymällä yhteistyösopimuksella.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 PKS yhteistyösopimus 2017-2021.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Asia tulisi käsitellä 30.10.2017

§ 976
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan suojelemi-
sesta

HEL 2017-006085 T 10 03 10

UUDELY/5025/2017

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle seuraavan lausunnon:

Suomenlinna on Helsingin edustan kuudelle saarelle vuodesta 1748 al-
kaen rakennettu merilinnoitus. Suomenlinnalle ominaista on kallioilta 
nousevat puolustusvarustukset sekä niiden sisään ja väliin jäävät kau-
punkimaiset alueet kivitaloineen, aukiosommitelmineen, puistoineen, 
puutarhoineen ja puutaloalueineen. Kuivatelakka rakenteineen, ma-
keanvedenaltaat, rantamuurit, kivetyt aukiot ja väylät sekä viheralueet 
täydentävät kokonaisuutta.

Suomenlinnaa on Suomen itsenäisyyden aikana, erityisesti sotien jäl-
keen määrätietoisesti kunnostettu ja restauroitu kansallisena muisto-
merkkinä. Kustaanmiekka ja Susisaari julistettiin historialliseksi alueek-
si valtioneuvoston päätöksellä 1919 ja sen hoidosta vastasi Muinaistie-
teellinen toimikunta. Vuodesta 1973 Suomenlinnan hoitokunta on ollut 
vastuussa linnoituksen restauroinnista ja hoidosta. Historialliseen lin-
noitusalueen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Harakka ja Vasikkasaari, 
Vallisaari, Kuninkaansaari ja Santahamina sekä Suomenlinnan etelä-
puolella sijaitsevat ulkosaaret.

Suomenlinnan linnoitus on vuonna 1991 merkitty UNESCOn maailman-
perintösopimuksen (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperin-
nön suojelemiseksi) mukaiseen maailmanperintöluetteloon kulttuurikri-
teerillä (iv). Ratifioimalla sopimuksen Suomen valtio on sitoutunut hoita-
maan ja vaalimaan maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjä kohteita si-
ten, että niiden yleismaailmallinen erityisarvo säilyy. Suomenlinnan lin-
noituksesta todetaan, että se on sotilasarkkitehtuurihistorian erinomai-
nen esimerkki 1600- ja 1700- lukujen yleisten linnoitusperiaatteiden, 
erityisesti bastionijärjestelmän mukaan rakennetusta linnoituksesta, 
jossa on myös erityispiirteitä.

Suomenlinna sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen luetteloon (RKY2009). Valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueiden 
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käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

Suomenlinna on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Se on kes-
keinen osa merellistä Helsinkiä, joka on tunnistettu yhdeksi Suomen 
kansallismaisemista. Suomenlinnan kirkko, kellotapuli ja kirkkopiha ai-
toineen on suojeltu kirkkolailla (1054/1993). Uudenmaan maakuntakaa-
vassa Suomenlinna on osoitettu merkinnällä ”kulttuuriympäristön vaali-
misen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä 
(RKY 2009)” sekä merkinnällä ”UNESCO:n maailmanperintökohde”.

Suomenlinna on Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 
26.10.2016) merkitty omaksi aluekokonaisuudekseen. Sen määräyk-
sessä todetaan, että ”Unescon maailmanperintökohdetta tulee hoitaa ja 
kehittää asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, puisto-
jen, virkistys- ja liikuntapalvelujen, matkailun sekä puolustusvoimien 
käyttöön niin, että alueen maailmanperintöarvo ei heikenny.”

Suomenlinnassa ei ole asemakaavaa. Kaupunkiympäristön toimiala on 
laatimassa asemakaavaa Suomenlinnaan. Asemakaavaluonnos on ol-
lut nähtävänä vuonna 2009. Helsingin kaupunki, museovirasto ja Suo-
menlinnan hoitokunta ovat tehneet yhteistyötä asemakaavan laatimisen 
yhteydessä. Alueen suojelu rakennusperintölain nojalla on yhteisesti 
asetettu tavoite. Kaavoitustyö on ollut pysähdyksissä ja asemakaavan 
laatimista jatketaan, kun päätös alueen suojelemisesta on tehty. Ase-
makaavalla tehtävä suojelu täydentää rakennusperintölain nojalla teh-
tävää suojelupäätöstä.

Asemakaavaluonnoksessa koko Suomenlinnan alue kirkon tonttia lu-
kuun ottamatta on merkitty suojelualueeksi (S). Tarkemmat määräykset 
käyttötarkoituksista on annettu alamerkinnöin. Alamerkinnöissä on 
puistoalueilla käytetty lisämerkintää /s, joka ilmaisee suojelutavoitteen. 
Linnoituksen osia on merkitty muinaismuiston osoittavalla merkinnällä 
sm.

Museoviraston esityksessä suojelun ulkopuolelle on jäämässä suuria 
avonaisia alueita sekä bastionivyöhykkeiden sisäpuolella että bastioni-
vyöhykkeiden ja venäläisen ajan puolustusvallien välissä. Näillä alueilla 
on paitsi maisemallisia ja luonnonarvoja, myös kiistatta merkitystä lin-
noituksen muusta tilarakenteesta erottamattomina avoimina alueina ja 
rakennetun kokonaisuuden osana.

Koska rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla tehtävä 
suojelu ei museoviraston esityksessä kata edellä mainittuja alueita, 
kasvaa asemakaavan merkitys niiden osalta. Asemakaavamääräykset 
voivat museoviraston esityksen kattamilla alueilla olla luonteeltaan to-
teavia, mutta esityksessä ”valkoisiksi” jääville alueille asetetaan yksi-
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tyiskohtaisempia kaavallisia suojelumerkintöjä. Alueella tehtävissä toi-
menpiteissä tulee siksi huomioitavaksi paitsi suojelupäätös perustelui-
neen, myös asemakaavan suojelumääräykset.

Erilliset kohteet, keskeinen rakennuskanta, linnoituksen osat ja ranta-
muurit on suurelta osin esitetty suojeltavaksi luokituksella S1 tai S2. 
Näiden osalta esitys on selkeä ja linjassa kaavan tavoitteiden ja kaava-
ratkaisun kanssa. Tarvittaessa kaavoituksessa tarkistetaan ja täsmen-
netään myös erilliskohteiden suojelun tarve asemakaavamerkinnöin.

Kaupunginhallitus katsoo, että koska laadittavan asemakaavan lähtö-
kohtana on ollut Suomenlinnan suojeleminen rakennusperinnön suoje-
lemisesta annetun lain nojalla ja koska asemakaavalla tehtävän suoje-
lun on tarkoitus täydentää tätä suojelua, museoviraston esitys Suomen-
linnan suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) nojalla tukee kaavoituksen tavoitteita ja on johdonmukainen 
osa asemakaavaprosessia. Mikäli Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus päättää suojelusta esityksen mukaisesti, kaupunkiym-
päristön toimiala jatkaa asemakaavan laatimista aiemmin esitettyjen ta-
voitteiden mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 ELY-keskuksen lausuntopyyntö 23.5.2017
2 Museoviraston esitys Suomenlinnan suojelusta 19.5.2017
3 Suomenlinna suojeluluokitus
4 Suojeltavaksi esitetyt kohteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 23.5.2017 pyy-
tänyt Helsingin kaupungin lausuntoa museoviraston esityksestä Suo-
menlinnan suojelemiseksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain (498/2010) säännösten nojalla. Lausunto on pyydetty 30.10.2017 
mennessä.

Museovirasto on erityisistunnossaan 12.5.2017 päättänyt esittää Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Suomenlinnan 
suojelemista. Suojeluesitys koskee Suomenlinna-nimistä tilaa RN:o 6:3 
(91-432-6-3), joka sijaitsee Helsingin kaupungin Töölön kylässä käsit-
täen Iso Mustasaaren, Susisaaren, Kustaanmiekan, Pikku Mustasaa-
ren, Länsi-Mustasaaren, Särkän, Pormestarinluodon ja Lonnan.

Suojeluesityksessä on luokiteltu alue kolmeen suojeluluokkaan riippuen 
kohteen arvosta sekä kohteisiin sallituista toimenpiteistä. Kohteet on 
esitelty kukin omalla luokituskartalla (liite 3, s. 1 - 3) sekä luokat yhdis-
tävällä yhdistelmäkartalla (liite 3, s. 4). Kohteet on lisäksi lueteltu koh-
deluettelossa (liite 4). Yksityiskohtaisempien rakennustietojen osalta 
Museovirasto viittaa aiempaan julkaisuunsa Suomenlinnan rakennus-
ten historia, Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 17.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 27.9.2017

HEL 2017-006085 T 10 03 10

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on pyytänyt Helsin-
gin kaupungin lausuntoa Museoviraston esityksestä suojella Suomen-
linna rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Museoviraston suojeluesityksessä on esitetty, että aluetta tulee hoitaa 
ja käyttää siten, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja maisemalli-
nen arvo ja eheys säilyvät.

Suojeluesityksessä on luokiteltu alue kolmeen suojeluluokkaan riippuen 
kohteen arvosta sekä kohteisiin sallituista toimenpiteistä. Kohteet on 
esitelty kukin omalla luokituskartalla sekä luokat yhdistävällä yhdistel-
mäkartalla. Kohteet on lisäksi lueteltu kohdeluettelossa. Yksityiskohtai-
sempien rakennustietojen osalta Museovirasto viittaa aiempaan julkai-
suunsa Suomenlinnan rakennusten historia, Museoviraston rakennus-
historian osaston julkaisuja 17. 

Yhdistelmäkartta esittää havainnollisesti suojelluksi esitetyt ja suojele-
mattomiksi esitetyt alueet. 

Kaavatilanne

Suomenlinnassa ei ole asemakaavaa. Helsingin kaupunki on laatimas-
sa asemakaavaa Suomenlinnaan. Asemakaavaluonnos on ollut nähtä-
vänä vuonna 2009. Helsingin kaupunki, Museovirasto ja Suomenlinnan 
hoitokunta ovat tehneet yhteistyötä asemakaavan laatimisen yhteydes-
sä. Alueen suojelu rakennusperintölain nojalla on yhteisesti asetettu ta-
voite. Kaavoitustyö on ollut pysähdyksissä ja asemakaavan laatimista 
jatketaan, kun päätös alueen suojelemisesta on tehty.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on UNESCO:n maailmanperintökohteen 
ominaispiirteiden ja luonteen säilyttäminen tuleville sukupolville varmis-
tamalla rakennetun ympäristön suojelu ja tukemalla kaupunginosan 
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elinvoimaisuutta asuinympäristönä sekä alueen nimistön vakiinnuttami-
nen.

Asemakaavaratkaisussa alueen suojelu perustuu pääasiassa raken-
nusperintölain nojalla tehtävään suojelupäätökseen. Asemakaavalla 
tehtävä suojelu täydentää tätä. Kaava voidaan saattaa valmiiksi kun 
päätös on tehty. 

Asemakaavaluonnoksessa koko Suomenlinnan alue lukuun ottamatta 
kirkon tonttia on merkitty suojelualueeksi (S). Tarkemmat määräykset 
käyttötarkoituksista on annettu alamerkinnöin. Alamerkinnöissä on 
puistoalueilla käytetty lisämerkintää /s, joka ilmaisee suojelutavoitteen. 
Linnoituksen osia on merkitty muinaismuiston osoittavalla merkinnällä 
sm.

Kaikkia merkintöjä tarkistetaan ja täydennetään kun alueen suojelu on 
ratkaistu rakennusperintölain nojalla.

Esityksen suhde kaavaluonnokseen

Suomenlinna on maisemallinen kokonaisuus. Linnoituskokonaisuudes-
sa on vaikea erottaa täsmällisesti rakennusten, varsinaisten linnoitus-
laitteiden, maavallien ja luonnonympäristön rajautumista toisistaan. 

Museoviraston esityksessä suojelun ulkopuolelle on jäämässä suuria 
avonaisia alueita sekä bastionivyöhykkeiden sisäpuolella, että bastioni-
vyöhykkeiden ja venäläisen ajan puolustusvallien välissä. Näillä alueilla 
on paitsi maisemallisia ja luonnonarvoja, myös kiistatta merkitystä 
myös linnoituksen muusta tilarakenteesta erottamattomina avoimina 
alueina ja rakennetun kokonaisuuden osana. 

Esimerkiksi Kustaanmiekan kallioiset ranta-alueet alueet ovat saariryh-
män alkuperäistä luonnonympäristöä, johon ihmistoiminnan tuloksena 
syntyneet rakenteet liittyvät elimellisesti ja jotka ovat olleet toiminnalli-
sesti osa linnoitusjärjestelmää. Niille on asemakaavaluonnoksessa 
määritelty alamerkintä vl/s-1 ”Lähivirkistysalue. Linnoitusmaisemaan 
liittyvä maisemallisesti ja kasvilajistoltaan arvokas ranta-alue, jolla ym-
päristöä tulee hoitaa niin, että sen ominaispiirteet ja kasvillisuusarvot 
säilyvät.”

Koska rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla tehtävä 
suojelu ei Museoviraston esityksessä kata edellä mainittuja alueita, 
kasvaa asemakaavan merkitys niiden osalta. Asemakaavamääräykset 
voivat Museoviraston esityksen kattamilla alueilla olla luonteeltaan to-
teavia, mutta esityksessä ”valkoisiksi” jääville alueille asetetaan yksi-
tyiskohtaisempia kaavallisia suojelumerkintöjä. Alueella tehtävissä toi-
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menpiteissä tulee siksi huomioitavaksi paitsi suojelupäätös perustelui-
neen, myös asemakaavan suojelumääräykset.  

Erilliset kohteet, keskeinen rakennuskanta, linnoituksen osat ja ranta-
muurit on suurelta osin esitetty suojeltavaksi luokituksella S1 tai S2. 
Näiden osalta esitys on selkeä ja linjassa kaavan tavoitteiden ja kaava-
ratkaisun kanssa. Tarvittaessa kaavoituksessa tarkistetaan ja täsmen-
netään myös erilliskohteiden suojelun tarve asemakaavamerkinnöin.

Lausunto

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala katsoo, että koska 
laadittavan asemakaavan lähtökohtana on ollut Suomenlinnan suojele-
minen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla ja koska 
asemakaavalla tehtävän suojelun on tarkoitus täydentää tätä suojelua,  
Museoviraston esitys Suomenlinnan suojelemisesta rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla tukee kaavoituksen ta-
voitteita ja on johdonmukainen osa asemakaavaprosessia. Mikäli ELY-
keskus päättää suojelusta esityksen mukaisesti, voidaan asemakaavan 
laatimista jatkaa aiemmin esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 1.8.2017

HEL 2017-006085 T 10 03 10

Kaupunginmuseo tarkastelee esitystä kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Suomenlinna on Helsingin edustan kuudelle saarelle vuodesta 1748 al-
kaen rakennettu merilinnoitus. Suomenlinnalle ominaista on kallioilta 
nousevat puolustusvarustukset sekä niiden sisään ja väliin jäävät kau-
punkimaiset alueet kivitaloineen, aukiosommitelmineen, puistoineen, 
puutarhoineen ja puutaloalueineen. Kuivatelakka rakenteineen, ma-
keanvedenaltaat, rantamuurit sekä kivetyt aukiot ja väylät sekä vihera-
lueet täydentävät kokonaisuutta. 

Suomenlinna oli 1700-luvulla merkittävä yhdyskunta ja kulttuurikeskus, 
joka vaikutti Helsingin ja muun maan elinkeinoelämään ja kivirakennus-
tekniikkaan. Aikakauden arkkitehtuurin piirteet levisivät osaltaan senkin 
kautta muualle maahamme. Viaporin antauduttua 1808 ja Suomen tul-
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tua liitetyksi Venäjään linnoituksesta tuli venäläinen varuskunta.  Viapo-
ri sai 1800-luvulla yhä selvemmin linnoituskaupungin ilmeen.  Ympäris-
töä kohennettiin puistoilla ja puukujanteilla. Venäläiskautta leimaavat 
myös puiset asuinrakennukset ulkorakennuksineen, erityisesti Iso Mus-
tasaaren kauppiaskorttelit. Varvilahden rannalle rakennettiin 1900-lu-
vun alussa punatiilinen varikko- ja verstasalue. Itsenäistymisen jälkeen 
Viapori siirtyi puolustusvoimien hallintaan ja se otettiin varuskuntakäyt-
töön. Uuden nimensä Suomenlinna sai 1918. Sisällissodan jälkeen 
saarilla oli pääkaupungin suurin ja pitkäaikaisin vankileiri. Merisotakou-
lu sijoitettiin entisen sairaalan tiloihin Pikku Mustasaarelle. Varuskunta-
kirkko muutettiin luterilaiseksi kirkoksi 1928, tornin valon toimiessa me-
ri- ja lentomajakkana. Suomenlinna siirtyi siviilihallintoon 1973, kun 
puolustusministeriö luovutti alueen opetusministeriölle.

Suomenlinnaa on Suomen itsenäisyyden aikana, erityisesti sotien jäl-
keen määrätietoisesti kunnostettu ja restauroitu kansallisena muisto-
merkkinä. Kustaanmiekka ja Susisaari julistettiin historialliseksi alueek-
si valtioneuvoston päätöksellä 1919 ja sen hoidosta vastasi Muinaistie-
teellinen toimikunta. Vuodesta 1973 Suomenlinnan hoitokunta on ollut 
vastuussa linnoituksen restauroinnista ja hoidosta. Suomenlinnaa on 
korjattu ja kehitetty niin historiallisena ympäristönä, matkailu- ja virkis-
tyskohteena kuin yhtenä Helsingin kaupunginosista. Historialliseen lin-
noitusalueen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi Harakka ja Vasikkasaari, 
Vallisaari, Kuninkaansaari ja Santahamina sekä Suomenlinnan etelä-
puolella sijaitsevat ulkosaaret.

Suomenlinnan linnoitus on merkitty UNESCOn maailmanperintösopi-
muksen (Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojele-
miseksi) mukaiseen maailmanperintöluetteloon 1991 kulttuurikriteerillä 
(iv). Ratifioimalla sopimuksen Suomen valtio on sitoutunut hoitamaan ja 
vaalimaan maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjä kohteita siten, että 
niiden yleismaailmallinen erityisarvo säilyy. Suomenlinnan linnoitukses-
ta todetaan, että se on sotilasarkkitehtuurihistorian erinomainen esi-
merkki 1600- ja 1700- lukujen yleisten linnoitusperiaatteiden, erityisesti 
bastionijärjestelmän mukaan rakennetusta linnoituksesta, jossa on 
myös erityispiirteitä. Suomenlinnassa käytetään sen kohteisiin soveltu-
via rakentamisen ja hoidon ratkaisuja. Uudisrakentaminen sopeutetaan 
historialliseen ympäristöön. Toimenpiteitä tehdään kohteen kulttuuriset 
ja historialliset arvot huomioon ottavalla tavalla. Restauroinnin, hoidon 
ja kehittämisen periaatteet ja käytännöt ovat vuosikymmenten varrella 
kehittyneet alan muun uudistumisen myötä.

Suomenlinna sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen luetteloon (RKY2009). Valtakunnallisia alueidenkäyt-
tötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan alueiden 
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käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 

Suomenlinna on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Se on kes-
keinen osa merellistä Helsinkiä, joka on tunnistettu yhdeksi Suomen 
kansallismaisemista. Suomenlinnan kirkko, kellotapuli ja kirkkopiha ai-
toineen on suojeltu kirkkolailla (1054/1993). Uudenmaan maakuntakaa-
vassa Suomenlinna on osoitettu merkinnällä ”kulttuuriympäristön vaali-
misen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti merkittävä 
(RKY 2009)” sekä merkinnällä ”UNESCO:n maailmanperintökohde”. 

Suomenlinna on Helsingin uudessa yleiskaavan ehdotuksessa merkitty 
omaksi aluekokonaisuudekseen. Sen määräyksessä todetaan, että 
”Unescon maailmanperintökohdetta tulee hoitaa ja kehittää asumisen, 
kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, puistojen, virkistys- ja liikun-
tapalvelujen, matkailun sekä puolustusvoimien käyttöön niin, että alu-
een maailmanperintöarvo ei heikenny.”

Helsingin kaupunki on laatimassa Suomenlinnan asemakaavaa. Mu-
seovirasto on todennut luonnoksesta antamassaan lausunnossa 
(291/303/2010) mm. seuraavaa: ”Rakennuksilla ei ole yksilöityjä suoje-
lumerkintöjä tai -määräyksiä. Menettely on tarkoituksenmukainen edel-
lytyksellä, että Suomenlinnasta saadaan aikanaan lakiin rakennuspe-
rinnön suojelusta perustuva erillinen suojelupäätös.” Asemakaavan val-
mistelu on jäänyt odottamaan rakennusperinnön suojelusta annetun 
lain mukaista suojeluesitystä sekä suojelupäätöstä. Suomenlinna on 
muinaismuistolain (295/1963) automaattisesti rauhoittama muinais-
muistoalue, josta Museovirasto on laatinut kaksi arkeologista selvitystä. 
Myös vesialueilla on muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä vedenalai-
sia muinaisjäännöksiä.

Päätös Suomenlinnan suojelemisesta toteuttaa lain 1 §:n yleistä tavoi-
tetta rakennetun kulttuuriympäristön ajallisen ja alueellisen monimuotoi-
suuden turvaamisesta, sen ominaisluonteen ja erityispiirteiden vaalimi-
sesta sekä kulttuurisesti kestävän hoidon ja käytön edistämisestä. Lain 
2 § osalta voi todeta, että Suomenlinna on valtakunnallisen merkityk-
sensä lisäksi maailmanperintökohde. Sen suojelutarpeita ei voida tur-
vata riittävästi asemakaavoituksen keinoin.

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan on eittämättä perusteltua ja 
tarkoituksenmukaista suojella Suomenlinna Museoviraston esityksen 
mukaisesti. Kaupunginmuseo pitää Museoviraston esitystä Suomenlin-
nan suojelemiseksi välttämättömänä, jotta sen suojeluarvot voidaan 
turvata. Näin Suomenlinnan yleismaailmalliset erityisarvot on mahdol-
lista parhaalla mahdollisella tavalla säilyttää niitä vaalien.

Lisätiedot
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Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846
sari.saresto(a)hel.fi
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§ 977
Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen: pelastuslaitoksen harjoitus-
mestarin virka ja sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan virka

HEL 2017-011435 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus muutti seuraavien virkojen virkanimikkeet:

Pelastuslaitoksen harjoitusmestarin viran (vakanssinumerot 018553 ja 
018554) uusi nimike on palomestari.

Sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan viran (vakanssinumero 
016579) uusi nimike on johtava sisäinen tarkastaja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

paivi.rissanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 koh-
dan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkaut-
tamisesta. 

Pelastuslaitoksen harjoitusmestarin virkanimikkeet (vakanssinumerot 
018553 ja 018554) jäävät tarpeettomiksi, koska jatkossa harjoitusmes-
tarin tehtävät voidaan sisällyttää palomestarin viran tehtäväkuvaan, mi-
kä laajentaa viran tehtäväkuvaa ja helpottaa rekrytointia.

Sisäisen tarkastajan viran (vakanssinumero 016579) esitetty uusi nimi-
ke johtava sisäinen tarkastaja ilmaisee tehtävää nykyistä nimikettä pa-
remmin. Tehtävänä on toimia sisäisen tarkastuksen päällikön sijaisena 
ja muiden sisäisten tarkastajien työn auditoijana sekä tarkastusryhmän 
vetäjänä. Sisäisen tarkastuksen muutos kohdistuu sisäisen tarkastajan 
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virkaan, joka on täytetty vakinaisesti. Henkilöä, jota virkanimikemuutos 
koskee, on kuultu henkilökohtaisesti.

Esitetyistä virkanimikkeiden muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

paivi.rissanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
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§ 978
Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta 
asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi

HEL 2017-010286 T 03 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa ympäristöministeriölle seuraavan lausunnon 
hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestel-
män kehittämiseksi.

Yleistä

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Kannatamme esitystä osittain.

Näkemyksenne esityksen tavoitteista

Ympäristöministeriön esityksen tavoitteena on kehittää korkotukijärjes-
telmää kohtuuhintaisen, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoi-
tettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen, hankinnan ja 
perusparantamisen tukemista siten, että tukijärjestelmä toimisi nykyistä 
tehokkaammin, valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön 
liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijär-
jestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra- 
ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän. 
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Helsingin kaupungin mukaan edellä mainitut tavoitteet ovat kannatetta-
via. Lakiesityksessä esitetyt keinot eivät kaupungin näkemyksen mu-
kaan ole riittäviä tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi osa keinoista 
toimii tavoitteita vastaan.

Näkemyksenne ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioiduista vaikutuksista

Helsingin kaupungin arvion mukaan esitetyt muutokset eivät ole riittäviä 
lisäämään yleishyödyllisten yhteisöjen kiinnostusta korkotukijärjestel-
män käyttöön. Ehdotetut muutokset eivät myöskään kannusta tuotta-
maan kohtuuhintaisia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja riittävässä 
määrin, joka on ehdotettujen muutosten tarkoitus. Helsingin kaupungin 
näkemyksen mukaan tämän lakiluonnoksen jälkeenkään valtion tuki ja 
asuntokantaan kohdistuvat rajoitukset eivät tulisi olemaan tasapainos-
sa. 

Esityksen tarkoituksena on parantaa korkotukijärjestelmän houkuttele-
vuutta ratkaisemalla sen joitakin keskeisiä ongelmia, kuten parantamal-
la lainanlyhennysohjelmaa muuttamalla sitä nykyistä etupainotteisem-
maksi sekä mahdollistamalla ylimääräiset lyhennykset ja asuntojen 
hankinnan rakentamisen sijaan. 

Muutosten yhtenä keskeisenä tavoitteena on hillitä valtion takausvas-
tuun kasvamista sekä mahdollisen maksettavaksi tulevan korkotuen 
määrää. Valtion rooli asuntotuotannon taloudellisena tukijana korkotuki-
järjestelmän osalta on vuosikymmenien aikana kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi korkotuen osalta. Esimerkiksi vuonna 1997 valtion takaa-
mien korkotukilainojen pääoma oli 2,3 miljardia euroa ja valtio maksoi 
yhteensä 204 miljoonaa euroa korkotukea. Vuonna 2007 pääoma oli 
2,9 miljardia euroa, johon liittyen maksettiin 86,7 miljoonaan euroa kor-
kotukea. Viime vuonna pääoma oli 10,6 miljardia euroa, johon liittyen 
korkotukea maksettiin vain alle 10 miljoonaa euroa. 

Korkotukilainoihin liittyy aina valtion takaus. Valtion takausvastuun 
osalta kriittistä on huolehtia, että valtion tukemaa tuotantoa tulee vain 
alueille, joissa ko. asuntomuodolle voidaan ennakoida olevan voima-
kasta kysyntää ja vuokraero vapaarahoitteisen ja valtion tukeman tuo-
tannon välillä on merkittävä. Valtion kokonaistakausvastuiden osalta 
korkotukilainojen takausvastuut ovat kasvaneet maltillisesti ja edusta-
vat tällä hetkellä noin kolmannesta valtion kokonaistakausvastuusta. 
Samaan aikaan valtion taloudellinen panostus on lisääntynyt erityisesti 
kysyntätukien, kuten asumistukien, muodossa.

Helsingin kaupunki näkee ongelmallisena, että samaan aikaan valmis-
telussa ollut asumisoikeuslaki on ilmeisesti lausuntomenettelyn jälkeen 
muuttunut joiltakin osin, mutta sen sisältö ei ole ollut korkotukilausun-
non antajien käytettävissä. Asumisoikeuslain ja korkotukilain yhteenso-
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pivuus on välttämätöntä, jotta hallintamuodon voidaan jatkossakin olet-
taa olevan sekä asukkaita että omistajia kiinnostava. 

Valtion erilaisia asumisen tukijärjestelmiä on kehitetty eri aikoina ja jär-
jestelmän osia toisistaan erillisinä, itsenäisinä kokonaisuuksina siitäkin 
huolimatta, että ne ovat osa laajempaa asuntopoliittista kokonaisuutta. 
Tukimuotojen kehittämistä tulisi koordinoida nykyistä paremmin, jolloin 
myös uudistuksen vaikutukset voisivat olla paremmat. 

Valtion tukijärjestelmä on pitkälti kehitetty erilaiseen rahoitustilantee-
seen kuin missä on toimittu jo vuosikymmenien ajan. Valtion järjestel-
mät pohjaavat aikaan, jolloin sekä inflaatio että korkotaso olivat kor-
kealla tasolla. Tähän perustuu esimerkiksi korkotukilainoille ominainen 
huomattavan takapainotteinen takaisinmaksu, jossa yleisesti 83 % ly-
hennyksistä on jäljellä vielä kun lainaa on lyhennetty 16 vuotta.

Järjestelmä perustuu olettamaan, että inflaatio pienentää vuosikymme-
nien kuluessa takaisin maksettavan lainapääoman niin alhaiselle tasol-
le, että se ei voimakkaasti rasita yhtiön pääomataloutta. Järjestelmää 
luotaessa inflaatio oli tyypillisesti yli kymmenen prosentin tasolla ja sen 
vaikutus jäljellä olevan lainapääoman reaaliarvoon oli merkityksellinen. 
Järjestelmää ei kuitenkaan ole sittemmin muokattu soveltumaan aikaan 
jolloin inflaatio on lähellä nollaa tai korkeintaan muutaman prosentin.

Ehdotukset

Näkemyksenne etupainotteisemmasta lainanlyhennysohjelmasta ja ylimääräisistä 
lainanlyhennyksistä

Lainan lyhennysohjelman minimivaatimusten muuttuminen aiempaa 
etupainotteisemmaksi on pitkään odotettu uudistus. Tämä minimilyhen-
nysvelvoitteen muutos olisi pitänyt toteuttaa jo vuosia sitten, kun taka-
painotteisuuden ongelmat alkoivat näkyä. Nykyinen käytäntönä oleva 
minimilyhennysmalli ohjaa siihen, että pääosa rakennusaikaisten laino-
jen lyhennyksestä ajoittuu vuosille jolloin myös suuret peruskorjaukset 
joudutaan tekemään. 

Uudistuksen vaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida, että 
jatkossa yhtiöillä on kolmen eri järjestelmän mukaista lainakantaa, jotka 
kaikki käyttäytyvät eri tavalla. Ennen vuotta 2006 valmistuneet asunnot 
ovat edelleen vanhan aravajärjestelmän mukaisia, vuodesta 2007 al-
kaen rakennetut nykyisen korkotukilain mukaisia ja jatkossa siis uudes-
sa järjestelmässä, jossa laina lyhenee eri tavalla ja toisaalta esimerkiksi 
korjauksiin varautuminen on kiellettyä. 

Samaan aikaan yhteiskunnan yleisenä kehittämisvaatimuksena on jul-
kisten järjestelmien läpinäkyvyys ja selkeys. Asukkaiden mahdollisuu-
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det ymmärtää oman yhtiönsä pääomatalouden erityispiirteitä ja osallis-
tua täysivertaisena lain mukaisiin menettelyihin on entistä haastavam-
paa. Lainanhallinnan osaaminen korostuu entisestään omistajayhtei-
söissä. 

Nykytilanteessa asumisoikeuskorkotukilainoissa korkotuki loppuu koko-
naan 16 vuoden jälkeen, jolloin lainoista on lyhennetty nykykäytännön 
mukaan 17 prosenttia. Ensimmäiset nykyisen järjestelmän lainoista 
saavuttavat muutaman vuoden päästä täysin korkosuojaamattoman ti-
lanteen. Lainapääomasta 83 prosenttia on siis täysin korkosuojaamat-
tomia 20 vuoden ajan, elleivät yhtiöt järjestä lainoilleen markkinaehtoi-
sia korkosuojauksia. Aikana jolloin valtion korkotuki on voimassa, on 
sen osuus kokonaiskorosta koko ajan voimakkaasti laskeva, eikä se 
realisoidu, jos korkotaso jää alle 3,5 prosentin. Sen lisäksi että järjestel-
män tulevia ehtoja muutetaan, on myös nykyiseen olemassaolevan lai-
nakannan ehdoista huolehdittava, jotta pääomavastikkeen määrä voi-
daan pitää kohtuullisena.

Uuden lakiehdotuksen mukaan omavastuukoron rajaksi asetettaisiin 
asumisoikeudessa ja vuokratuotannossa 2,5 prosenttia kuitenkin niin, 
että vuokratuotannossa mennään 1,7 prosentin omavastuukorolla aina 
vuoden 2019 loppuun asti MAL-sopimusten mukaisesti.
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Viitaten yllämainittuun arviointiin, voidaan todeta, että järjestelmään si-
sältyvä valtion tuki on rajoituksiin verrattuna melko ohut. Asumisoikeus-
järjestelmässä käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat ikuisia.

Näkemyksenne uudesta indeksisidonnaisesta korkotukilainasta

Yhtiöiden lainasalkkujen hallintaan on hyvä tuoda erilaisia elementtejä, 
joita vuosittain arvioimalla löytynee lainakokonaisuus joka parhaalla 
mahdollisella tavalla hyödyntää vastikkeiden pysymistä maltillisena.

Näkemyksenne hankintakorkotukilainojen hyväksymisedellytysten lieventämisestä

Hankintakorkotukilainojen mahdollistaminen myös kasvuseuduille on 
kannatettava ehdotus. Rakennuskannan muokkaaminen kullekin ajalle 
sopivaan käyttöön tarvitsee laaja-alaiset rahoittamisen mahdollisuudet 
käyttöön.

Näkemyksenne vuokra-asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuden nos-
tamisesta

Nykyäänkin on ollut erityisen kalliissa, esimerkiksi suojelukohteissa, 
mahdollista anoa korotettua lainamäärää pääomakustannusten pitämi-
seksi kohtuullisena. Tämä on kannatettava ehdotus.

Näkemyksenne lainansaajilta edellytettävästä viiden prosentin omarahoitusosuu-
desta

Omarahoitusjärjestelmän järjestäminen on mahdollista Helsingin kau-
pungin oman yhtiön kannalta tarkoituksenmukaisina laajentamalla ny-
kyistä vuokrakohteiden rakentamisessa käytettyä menettelyä koske-
maan myös asumisoikeusyhtiötä. 
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Viiden prosentin omarahoitusosuus tulee olemana kriittinen asumisoi-
keusjärjestelmän kannalta erityisesti ei-kunnallisten yhtiöiden osalta. 
Kuten lakiluonnoksessakin arvioidaan, on ennakoitavissa, että esitetyt 
muutokset vähentävät mahdollisuuksia rakentaa asumisoikeusasunto-
ja, koska pienemmillä toimijoilla ei ole edellytyksiä järjestää edellytettyä 
omarahoitusosuutta. 

Valtion tukema vuokratuotanto on pitkään ollut merkittäviltä osiltaan 
kuntaomisteisten yhtiöiden varassa. Mikäli nyt tehtävät muutokset jär-
jestelmään aiheuttaisivat tilanteen, että asumisoikeustuotanto jäisi kun-
taomisteisten yhtiöiden vastuulle, on se huono kehityssuunta erityisesti 
asukkaiden vaihtoehtojen kannalta. Asumisoikeusjärjestelmä mahdol-
listaa vahvan asumisturvan ja mahdollisuuden yksilölliseen asumisen 
monille kotitalouksille, joille omistusasumiseen siirtyminen ei ole mah-
dollista taloudellisen aseman vuoksi. Asumisuran näkökulmasta erityi-
sesti alueilla, joissa sijainnin merkitys asumisen hintatasoon on voima-
kas, asumisoikeus on voimakkaasti segregoitumista lieventävä asumi-
sen hallinta- ja rahoitusmuoto.

Näkemyksenne tuleviin korjauksiin varautumisen kiellosta ja omarahoitusosuudelle 
perittävän enimmäiskoron nostamisesta

Ehdotus korjauksiin varautumisen kieltämisestä tuli lausunnonantajien 
tietoon yllätyksenä. Tämän johdosta lyhyen lausuntoajan puitteissa ei 
ole ollut mahdollista tarkoin laskea muutoksen kustannusvaikutuksia. 

Taloudellisessa mielessä nykyisessä korkoympäristössä ehdotus voi-
daan nähdä perusteltuna. Aktiivisella lainanhallinnalla saatetaan saa-
vuttaa suurempi liikkumavara kuin varautumalla korjauksiin kiinteällä 
summalla.

Järjestelmämuutos aiheuttaa kuitenkin tilanteen, joissa yhtiöiden ennen 
uutta lakia rakennetut kiinteistöt jäävät järjestelmään, jossa korjauksiin 
varautuminen on sallittua. Osaltaan tämän tekee asukkaiden näkökul-
masta kokonaistaloustilanteen arvioinnin haasteellisemmaksi. 

Toisaalta korjauksiin varautuminen on edesauttanut hyvän kiinteistönpi-
don ja tarkoituksenmukaisen varautumisen periaatteita. Näiden keskei-
nen tarkoitus on tukea korjausten oikea-aikaisuutta ja riittävää taloudel-
lista varautumista. Näitä periaatteita ei tulisi horjuttaa valtion tukemas-
sa asuntokannassa.

Näkemyksenne korkotuen omavastuuosuuden alentamisesta ja korkotuen maksua-
jan pidentämisestä

Sekä omavastuuosuuden alentaminen että korkotuen maksuajan pi-
dentäminen ovat välttämättömiä uudistuksia, joiden vaikutus ehdotetus-
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sa muodossa jää nykyisessä korkoympäristössä kuitenkin edelleen lii-
an pieneksi. Lisäksi samalla ollaan laskemassa maksettavan korkotuen 
osuutta.

Näkemyksenne asuntojen käyttötarkoitusmuutoksen hyväksymisen siirtämisestä 
kunnilta ARAlle

Esityksessä keskitetään lisää kunnan arava- ja korkotukilainsäädännön 
mukaisia kunnan tehtäviä valtiolle. Toisaalta tämän tyyppiset asiat ovat 
vähentyneet, joten kokonaistyömäärään tällä ei ole suurta vaikutusta. 
Käyttötarkoituksen muutoslupia on viime aikoina ollut vähän, joten siir-
ron merkitys ei ole kovin merkittävä.

Näkemyksenne korkotuki- tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten 
muuttamisesta

Helsingin kaupunki pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina. 
Luovutuskorvauksen laskemisesta luopuminen yksinkertaistaa luovu-
tusmenettelyä ja lisää mahdollisesti kiinnostusta luovutuksiin. Asunto-
jen käyttöä koskevat rajoitukset velvoittaisivat kuitenkin asuntojen uutta 
omistajaa.

Näkemyksenne osaomistusasuntojen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautumista 
koskevien edellytysten muuttamisesta

Ei lausuttavaa.

Näkemyksenne korkotukilainoitettujen asumisoikeustalojen muuttamisesta valtion 
tukemiksi vuokrataloiksi

Tämä ehdotus ei suoranaisesti vaikuta Helsingin kaltaisten voimakkaan 
kysynnän alueiden tilanteeseen. Uudistus mahdollistaa asuntokannan 
joustavamman käytön ja alhaisemman kysynnän alueilla, joilla asumi-
soikeustalot ovat usein vajaakäytössä, on uudistus kannatettava. Näillä 
alueilla asumisoikeustalojen asunnoista osa voi olla vuokralla jo nykyi-
sellään ja osa jopa niin, etteivät omistajat ole vuokrattuja asuntoja kun-
nalle ilmoittaneet. Todellisesta vuokrakäytöstä ei tällä hetkellä ole to-
dennettua tietoa. Mikäli alhaisen kysynnän alueen asuntoja on vajaa-
käytöllä vaikuttaa se olennaisesti sellaisten helsinkiläisten asumisoi-
keusasukkaiden vastikkeisiin, joiden yhtiöt ovat valtakunnallisia.

Näkemyksenne jo maksetun korkotuen takaisinperinnästä yleishyödyllisyysstatuk-
sen peruuttamistilanteissa

Helsingin kaupunki pitää ehdotusta tarkoituksenmukaisena.

Näkemyksenne ARAn ja Valtiokonttorin tiedonsaantioikeudesta toisilta viranomaisil-
ta
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Helsingin kaupunki pitää ehdotusta tarkoituksenmukaisena.

Näkemyksenne korkotukilainan hyväksymistä koskevasta kunnan puoltolausunnos-
ta luopumisesta (esitysluonnoksen sivu 37)

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan ehdotus on ristiriidassa kau-
pungin asuntopolittiisten linjausten kanssa. Helsingin kaupungin mu-
kaan kaupungilla tulee säilyä mahdollisuus alueellaan ohjata aravuok-
ra- ja asumisoikeuskannan sijoittumista. 

Uudistus ei kunnan näkökulmasta ole kannatettava, sillä kunta vastaa 
kuitenkin asunto- ja maankäyttöpolitiikastaan. Uudistus veisi kunnan 
mahdollisuudet vaikuttaa epätarkoituksenmukaisten hankkeiden toteu-
tumiseen.

Näkemyksenne muutosten voimaantuloajasta ja siirtymäsäännöksistä

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan lausuttavana olevan esitys-
luonnoksen nopea voimaantulo ei ole tarkoituksenmukainen. Erityisenä 
haasteena on asumisoikeusasumiseen liittyvä kokonaisuus, koska asu-
misoikeuslakia ole vielä annettu eduskunnalle, eikä sen sisältö ole lau-
sunnonantajien tiedossa.

Muuta

Muita huomioita ja kommentteja

Erityisryhmien asumista on viime vuosina tuotettu paljon valtion tuke-
maan vuokrakantaan joko erillisinä kiinteistöinä tai tavanomaiseen 
asuntokantaan integroituneita. Nyt valmistelussa olevassa maakunta- 
ja soteuudistuksessa ei ole vielä kuitenkaan valtakunnallisesti valmis-
teltu erityisasumisen järjestämistä maakunnallisella tasolla. Kohtuuhin-
taisen erityisryhmien asumisen takeena ovat olleet sekä kohdekohtai-
set investointiavustukset ja omakustanteinen vuokra, pitkät käyttörajoi-
tukset (20 vuotta) sekä arvonlisäveron palauttamiseen liittyvät käytän-
teet. Soteuudistuksen osalta on valtakunnallisessa valmistelussa var-
mistettava, että kuntien ja yhtiöiden omistuksessa olevan pitkien rajoi-
tusten alaisuudessa oleva asuntokanta tulee edelleenkin pysymään 
kohderyhmän käytössä. 

Varsinaisesti lausuntopyynnössä pyydettiin lausuntoa lakiehdotuksesta, 
mutta merkittäviä asioista, kuten korkotukilain lainaosuuksista, lainanly-
hennyksistä, omavastuuosuuden osuudesta, korkotuen määrästä ja 
maksuajasta omavastuuosuuden ylittävältä osalta sekä asukkailta pe-
rittäviin vuoksiin sisällytettävien erin suuruudesta, säädetään asetusta-
solla. 
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Helsingin kaupunki pitää valitettavana, että samaan aikaan kun minis-
teriö pyytää lausuntoa korkotukilaista kaupungilla ei ole käytössään lä-
hiaikoina eduskunnalle annettavan asumisoikeuslain luonnosta. Merkit-
tävä asuntopoliittinen kokonaisuus ansaitsisi tulla myös kunnissa arvioi-
duksi kokonaisena esityksenä. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan asuntorahoitusjärjestelmän 
muutoksien osalta tulee tehdä pitkäjänteisempää politiikkaa.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt 10.11.2017 mennessä Helsingin kau-
pungilta lausunnon hallituksen esityksestä asuntorakentamisen korko-
tukijärjestelmän kehittämiseksi. Lausunto on pyydetty antamaan vas-
taamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaupun-
gin lausunto on rakennettu vastaamalla ennalta annettuihin kysymyk-
siin.  Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, Helsin-
gin kaupungin asunnot Oy:n, Helsingin asumisoikeus Oy:n ja kaupun-
kiympäristötoimialan eri yksiköiden kesken.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 19.9.2017
2 Esityksen pääasiallinen sisältö
3 Saate 19.9.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ympäristöministeriö Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
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§ 979
Määrärahan myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan investointeihin

HEL 2017-011177 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Korkeasaaren eläintarhalle vuoden 
2017 talousarvion luvusta 8 08, Korkeasaaren eläintarhan investoinnit, 
Khn käytettäväksi 

 500 000 euroa Korkeasaaren yleisilmettä parantaviin rakennustöi-
hin,

 300 000 euroa rakennusten ja eläinten aitausten peruskorjauksiin,
 430 000 euroa leikkipaikkojen rakentamiseen ja useisiin pienhankei-

siin,
 300 000 euroa uuden muuntamon rakentamiseen ja infrastruktuurin 

korjauksiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan esitys, 13.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan rakennusten ja tarhojen suunnitteluun, ra-
kentamiseen ja perusparannuksiin osoitetut määrärahat on 1.6.2017 al-
kaen osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi. Aikaisemmin määrä-
rahat oli osoitettu yleisten töiden lautakunnan käyttöön.

Korkeasaaren investointeihin on käytettävissä vuoden 2017 talousar-
viossa varatun 2,55 milj. euron ja vuonna 2016 käyttämättä jääneiden 
määrärahojen perusteella myönnettyjen 1,17 milj. euron ylitysoikeuk-
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sien kanssa yhteensä 3,72 milj. euroa. Määrärahaa on käyttämättä 
1,6 milj. euroa.

Korkeasaaren yleisilmettä kohennetaan rakentamalla suoja-aitoja ja 
kulkureittien pintoja, maalaamalla rakennuksia ja toteuttamalla viherkat-
toja. Määrärahaa on vuonna 2017 kohdennettu erityisesti Korpi-alueelle 
(Suomi100). Ympäristötöihin arvioidaan tarvittavan 500 000 euroa. 

Rakennusten ja eläinten aitauksien peruskorjauksien määrärahatarve 
on 300 000 euroa. Välittömän korjauksen tarpeessa on mm. tiikeritallin 
portit.

Korkeasaareen rakennetaan neljä uutta leikkipaikkaa. Näistä yksi on 
rakenteilla ja toisen rakentaminen pitäisi aloittaa syksyn aikana. Leikki-
paikkojen rakentamiseen tarvitaan 300 000 euroa.

Korkeasaaren useiden eri pientöiden määrärahatarve on yhteensä
100 000 euroa.  

Vastaanottorakennuksen suunnittelu liittyy kiinteästi Kruunusiltojen ra-
kentamiseen. Kruunusiltojen rakentamisen aikataulun takia pitäisi mah-
dollisimman pian tietää vastaanottorakennuksen vaatimat louhintatyöt 
ja maanalaiset infrat ja tämän takia suunnittelu pitäisi viedä eteenpäin 
pikaisesti. Vastaanottorakennuksen suunnitteluun tarvitaan tässä vai-
heessa 30 000 euroa.

Uuden muuntamon toteuttaminen tulisi aloittaa heti suunnitelmien val-
mistuttua ja säiden salliessa. Uuden muuntamon toteuttamiseen tarvi-
taan 150 000 euroa.

Infratöihin osoitettavilla määrärahoilla toteutetaan Korkeasaaren infran 
korjauksia. Työt voivat olla yllättäviä esimerkiksi putkivuodoista johtu-
via. Vuonna 2017 on välttämätöntä korjata ainakin bensa-aseman suo-
datin. Määrärahatarve on 150 000 euroa. 

Korkeasaaren eläintarha esittää, että Korkeasaarelle myönnetään yh-
teensä 1,53 milj. euroa vuoden 2017 investointihankkeisiin. Kaupun-
kiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuu-
teen kuuluva rakennuttaminen -palvelu rakennuttaa käynnissä olevia 
hankkeita. 

Korkeasaaren eläintarhan eri investointihankkeisiin tarvittava yhteensä 
1 530 000 euron määräraha tulisi myöntää Korkeasaaren eläintarhalle 
vuoden 2017 talousarvion luvusta 8 08, Korkeasaaren eläintarhan in-
vestoinnit, Khn käytettäväksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Eläintarhan esitys, 13.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Korkeasaaren eläintarha
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu -liikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2017 124 (172)
Kaupunginhallitus

Asia/22
30.10.2017

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

§ 980
Kaupunginvaltuuston 25.10.2017 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.10.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2 Ei toimenpidettä.
  
3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mai-

nituille.
  
 Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.
  
4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Oy:lle, He-

len Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle, Liikennevirastolle, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja pelastus-

lautakunnalle.
  
5 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 981
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Vantaalla 21. - 22.11.2017

HEL 2017-010717 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vantaalla 21.‒22.11.2017 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat:

 Jan Vapaavuori
 Pia Pakarinen
 Harry Bogomoloff
 Ulla-Marja Urho
 Anni Sinnemäki
 Sanna Vesikansa
 Otso Kivekäs
 Tuuli Kousa
 Jasmin Hamid
 Björn Månsson
 Nasima Razmyar
 Kaarin Taipale
 Anna Vuorijoki
 Mari Rantanen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta, että 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen ni-
metään Jan Vapaavuori (21.11.), Pia Pakarinen (22.11.), Harry Bogo-
moloff (21.11.) ja Ulla-Marja Urho (22.11.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Otso Kivekkään ehdotuksesta, 
että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen nimetään Anni Sinnemäki (22.11.), Sanna Vesikansa (21.11.), Ot-
so Kivekäs, Tuuli Kousa (21.11.) ja Jasmin Hamid (21.11. ilta ja 
22.11.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen nimetään Björn Månsson.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Nasima Razmyarin ehdotukses-
ta, että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaa-
miseen nimetään Nasima Razmyar (21.11.) ja Kaarin Taipale (22.11.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Veronika Honkasalon ehdotuk-
sesta, että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon ta-
paamiseen nimetään Anna Vuorjoki.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta, et-
tä kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
nimetään Mari Rantanen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vantaan kaupungin kutsu
2 Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki
Päätöksessä nimetyt

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Vantaalla 21.‒22.11.2017 pidettä-
vään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaami-
seen seuraavat edustajat:

 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________

Esittelijä
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Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään 21.‒22.11.2017 Vantaalla. Tapaamisessa keskustellaan sote- 
ja maakuntauudistuksesta ja muista kuutta suurinta kaupunkia koske-
vista ajankohtaisista asioista sekä  kaupunkien yhteistyöstä. Tapaami-
nen alkaa Vantaan kaupungintalolla tiistaina 21.11.2017 klo 12 ja päät-
tyy seuraavan päivän lounaaseen. Tapaamisen kutsu ja ohjelma ovat 
liitteenä.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halu-
tessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vantaan kaupungin kutsu
2 Ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki
Päätöksessä nimetyt

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 923

HEL 2017-010717 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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§ 982
Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi  kaupunkibulevardien 
suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 9, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunkikaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
mahdolliset kaupunkibulevardit suunnitellaan ennakoivasti niin, että 
keskustaan suuntautuva ja sieltä pois suuntautuva liikenne ei ruuhkau-
tuisi, vaan pyrkimyksenä olisi, että liikenne sujuisi jopa entistäkin jous-
tavammin. ""(Tuomo Valokainen)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
kiinteistölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki-
bulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen hyväksy-
män liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuudesta, kau-
pungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi kahdeksasta 
tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkumuo-
doilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallintaa. Bulevar-
dien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen 
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille, perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan 
huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on 
riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Su-
juvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kes-
täviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, 
joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja su-
juvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei 
aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, 
sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön 
ennakoidut muutokset kuten uudet liikenne palveluna (MaaS) -sovelluk-
set, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknolo-
gia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkira-
kenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden pa-
rantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa 
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näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnitte-
lun keinoin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valokainen Tuomo, toivomusponsi 9, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 925

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 09.03.2017 § 122
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HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen 
hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuu-
desta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi 
kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla 
kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallin-
taa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen-
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Hyvät ja toimivat liikenneyhteydet se-
kä kaupungin eri osien saavutettavuuden parantaminen ovat kaupungin 
kehityksen elinehto, jossa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön en-
nakoidut muutokset kuten esimerkiksi liikenteen uudet palvelut, yksityi-
sautoilun osuuden pienentyminen ja julkisen liikenteen palvelutason li-
sääminen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Pekka Saarinen, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 65

HEL 2016-012132 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Kaupunkibulevardien suunnittelua ohjaavat mm. kaupunginhallituksen 
hyväksymän liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet arjen sujuvuu-
desta, kaupungin elinvoimaisuudesta ja resurssitehokkuudesta. Yksi 
kahdeksasta tavoitteesta on, että matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla 
kulkumuodoilla, mikä edellyttää ruuhkautumisen ohjaamista ja hallin-
taa. Bulevardien suunnittelussa myös liikenneturvallisuuteen kiinnite-
tään erityistä huomiota.

Liikenteen sujuvuuden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaupun-
kibulevardien jatkosuunnittelussa. Kukin bulevardi tullaan suunnittele-
maan erikseen niin, että se palvelee bulevardille asetettua tavoitetta 
mahdollisimman hyvin. Bulevardien kaistamäärää ja liittymäratkaisuja 
suunniteltaessa tullaan tarkastelemaan miten ne vaikuttavat liikenteen 
sujuvuuteen liikenne-ennusteita ja -simulointeja hyödyntäen. Liittymä-
ratkaisujen ja -tiheyden suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös sii-
hen, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat mahdollisimman hyvin vihreän 
aallon bulevardilla liikkujille.

Kaupunkikehitys, jossa kaupunki kasvaa bulevardien varsille perustuu 
tavoitteeseen, että kestävän liikkumisen osuus kasvaa ja autoliikenne 
ei ainakaan lisäänny nykyisestä. Bulevardien suunnittelussa tullaan 
huolehtimaan joukkoliikenteen etuisuuksista, jolloin joukkoliikenne on 
riittävän kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto autoliikenteelle. Su-
juvuus bulevardeilla toteutuu parhaiten, kun yhä useampi käyttää kes-
täviä kulkumuotoja liikkumiseen erityisesti ruuhka-aikoihin. Tällöin niille, 
joiden on tarve ajaa autolla bulevardilla jää myös tilaa tehdä niin ja su-
juvuus on tavoitetilassa nykyistä parempaa. Sujuvuus bulevardeilla ei 
aamuruuhkassa nykyisestä parane, jos autoliikenteen määrä ei laske, 
sillä kantakaupunkiin ei mahdu enempää autoliikennettä.

Bulevardien sujuvuutta tulevat helpottamaan myös toimintaympäristön 
ennakoidut muutokset kuten uudet Liikenne Palveluna (MaaS) sovel-
lukset, ajoneuvotekniikan kehittyminen, mahdollinen ajoneuvoliikenteen 
hinnoittelu (esim. ruuhkamaksut), liikenteen operointia tukeva teknolo-
gia, etätyön lisääntyminen, ruuhka-aikojen laventuminen, kaupunkira-
kenteen tiivistyminen ja kestävien kulkutapojen saavutettavuuden pa-
rantuminen. Helsingin liikenteen sujuvuuden takaamiseksi kannattaa 
näitä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä edistää myös kaupunkisuunnitte-
lun keinoin.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Lisätiedot
Pihla Kuokkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37124

pihla.kuokkanen(a)hel.fi
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§ 983
Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuis-
tossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Jasmin Hamid) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: 

Palautetaan asia uudelleen valmisteluun siten, että selvitetään mahdol-
lisuudet korvata nykyinen Pirkkolan urheilupuiston pohjoinen avoparkki-
kenttä muulla ratkaisulla ja laajentaa keskuspuistoa sen tilalle.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti.

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Raz-
myar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hamid Jasmin, toivomusponsi 10, Kvsto 26.10.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatko-
suunnittelussa selvitetään mahdollisuudet siirtää Pirkkolan urheilupuis-
tossa sijaitseva pysäköintialue toisaalle. Samalla selvitetään mahdolli-
suudet ennallistaa nykyinen pysäköintialue niityksi tai metsäksi näin 
laajentaen yleiskaavan pohjois-etelä -suuntaista ekologista käytä-
vää."(Jasmin Hamid)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
liikuntalautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että vuonna 
2014 voimaan tulleessa asemakaavassa Pirkkolan liikuntapuiston hal-
lien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipaikaksi, joka palvelee 
viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä ulkokenttien ja reit-
tien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä on todettu, että 
kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia. 

Liikuntapuiston uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen py-
säköimispaikan maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston 
ekologista käytävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hä-
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meenlinnanväylän kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella 
yksityiskohtaisemmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset 
tulevat ajankohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on kulttuuri- ja vapaa-aika 
toimialan hallinnassa. Toimiala on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston py-
säköintipaikan peruskorjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan 
osiin istutusalueiden avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipui-
ta. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakenne-
taan vuonna 2017.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilai-
tos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköin-
tilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen 
nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena 
vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen py-
säköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet ny-
kyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuiten-
kaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaa-
taa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutus-
työn nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta ny-
kyisten pelikenttien alle.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen py-
säköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, 
mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolan-
tiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoi-
sesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi 
häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.

Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden 
mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella raken-
teellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suu-
ria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdol-
lista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä. Pirkkolan lii-
kuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan huomatta-
vasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun Raide-Jokeri valmistuu. 
Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Hamid Jasmin, toivomusponsi 10, Kvsto 26.10.2016 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 929

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 55

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Urheilupuiston pysäköintialueen pitkä sivu on Keskuspuiston suuntai-
nen, ja sen tuottama lisäestevaikutus on melko vähäinen. Urheiluhal-
lien poikittaissuunta lisää jonkin verran niiden tuottamaa estevaikutus-
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ta, mutta rakennusten molemmin puolin on metsäinen yhteys. Näiden 
metsien hoito on ekologisten yhteyksien kannalta tärkeää.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmis-
tuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, 
voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on tek-
nisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhtey-
dessä.

Käsittely

14.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 2 jälkeen omaksi kappaleekseen

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolantietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse. Raideyhteyksien valmis-
tuessa ja alueen saavutettavuuden parantuessa tulee jatkoselvittää, 
voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta osittain tai kokonaan 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa. Pysäköinnin siirtäminen laitokseen tai maan alle on tek-
nisesti mahdollista ja asiaa voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhtey-
dessä.

Kannattaja: Leo Stranius

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 66

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Vuonna 2014 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 12185 Pirkkolan 
liikuntapuiston hallien pohjoispuolinen alue on osoitettu pysäköintipai-
kaksi, joka palvelee viereisten uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien sekä 
ulkokenttien ja reittien käyttäjien pysäköintiä. Kaavoituksen yhteydessä 
on todettu, että kaikki pysäköintipaikat ovat tarpeellisia. Liikuntapuiston 
uudet pysäköintijärjestelyt ja mahdollinen nykyisen pysäköimispaikan 
maisemointi niityksi tai metsäksi osana Keskuspuiston ekologista käy-
tävää on mahdollista selvittää siinä vaiheessa, kun Hämeenlinnanväy-
län kaupunkibulevardin maankäyttöä aletaan suunnitella yksityiskohtai-
semmin tai kun Keskuspuiston asemakaavojen muutokset tulevat ajan-
kohtaisiksi. Liikuntapuiston alue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikun-
tavirasto on laatinut Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikan perus-
korjaussuunnitelman, jossa pysäköintialue jaetaan osiin istutusalueiden 
avulla. Istutusalueille on tarkoitus istuttaa lehtipuita. Peruskorjaus to-
teutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe rakennetaan vuonna 2017.

Pysäköintialueen siirtäminen toiseen paikkaan aiheuttaa tarpeen kaa-
taa puita muualla uimahallin lähialueella sekä asfaltin poiston ja istutus-
työn nykyisellä pysäköintialueella, ellei rakenneta pysäköintilaitosta ny-
kyisten pelikenttien alle.

Metsä- tai puistoalaa lisäävä ratkaisu voisi olla rakentaa pysäköintilai-
tos maan alle nykyisen pohjoisen pysäköintialueen kohdalle. Pysäköin-
tilaitos upotettaisiin maahan siten, että kansi asettuisi pysäköintialueen 
nykyiseen korkoon ja kannelle tulisi istutuksia tai pelikenttiä. Toisena 
vaihtoehtona voisi olla pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisen py-
säköintialueen eteläpäähän. Kaksitasoinen laitos vapauttaisi puolet ny-
kyisestä pysäköintialueesta metsitettäväksi. Tämä vaihtoehto ei kuiten-
kaan suoranaisesti levennä yhtenäistä vihreää aluetta.

Pysäköintikannen rakentaminen Pirkkolan urheilupuiston eteläisen py-
säköintialueen päälle säilyttäisi pysäköintipaikkojen määrän ennallaan, 
mutta saavutettavuus pohjoisesta heikkenisi ja autoliikenne Pirkolan-
tiellä lisääntyisi tai siirto edellyttäisi ajoyhteyden järjestämistä pohjoi-
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sesta Kehä I:n suunnasta eteläiselle pysäköintialueelle, mikä saattaisi 
häiritä puiston ulkoilu- ja liikuntatoimintoja.

Vaikka nykyinen pysäköintialue onkin oman aikakautensa periaatteiden 
mukaisesti väljästi sijoitettu, aiheuttaa sen korvaaminen uudella raken-
teellisella pysäköinnillä tai maantasoisella pysäköintialueella joko suu-
ria kustannuksia tai metsän kaatamista toisaalla.

Pysäköinnin siirtäminen maan alle tai laitokseen on teknisesti mahdol-
lista ja tätä voidaan selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: 310 37071

tapani.rauramo(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 39

HEL 2016-012101 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston 
yleiskaavapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Ha-
midin toivomusponteen:

Liikuntalautakunta ei puolla toivomusponnessa esitettyä pysäköintialu-
een siirtämistä. 

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää 
saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoil-
le. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja 
tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien 
liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla. 

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä 
useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonai-
suus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka 
tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia 
sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä 
pysäköintitiloja. Pirkkolan alueen kaupunkirakenteen ja liikuntapuiston 
merkittävän luonteen johdosta liikuntapuiston toimivin pääliikennesuun-
ta on pohjoiseen kehä 1 suuntaan juuri nykyiselle Pirkkolan Metsätien 
päässä sijaitsevalle pysäköintialueelle.
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Koska ainoa vaihtoehto nykyiselle, hyvin toimivalle ja runsaasti käyte-
tylle pysäköintialueelle olisi uuden pysäköintialueen rakentaminen Kes-
kuspuiston metsäalueelle liikenteellisesti huonompaan paikkaan, josta 
jouduttaisiin raivaamaan pois nykyistä metsää, ei liikuntalautakunta kat-
so voivansa puoltaa pysäköintialueen siirtoa, etenkään siirrosta aiheu-
tuvien merkittävien kustannusten sekä ekologisten ja maisemallisten 
haittojen takia.

Käsittely

09.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Jäsen Joonas Lyytinen teki seuraavan vastaehdotuksen: Liikuntalauta-
kunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuuston yleiskaavapää-
töksen yhteydessä hyväksyttyyn valtuutettu Jasmin Hamidin toivomus-
ponteen:

Liikuntalautakunta esittää, että toivomusponnessa esitettyä pysäköin-
tialueen siirtämistä jatkoselvitetään. 

Lautakunta pitää tärkeänä liikuntapuistojen ja liikuntapaikkojen hyvää 
saavutettavuutta sekä hyviä ja sujuvia liikenneyhteyksiä liikuntapaikoil-
le. Erityisen tärkeää tämä on isojen, useita erilaisia liikuntapaikkoja ja 
tiloja sisältävien sekä alueellisesti merkittävien suurten kävijämäärien 
liikuntapuistojen, kuten Pirkkolan liikuntapuiston, kohdalla.

Liikuntalautakunta katsoo, että jäähallien, palloilu- ja uimahallin sekä 
useiden kenttien ja ulkouimalan muodostama liikuntapaikkakokonai-
suus, joka sijaitsee ulkoilu- ja kuntoilureitistöjen solmukohtana ja jonka 
tiloissa järjestetään vuosittain tuhansia otteluita, suuri määrä turnauksia 
sekä useita suurempia liikuntatapahtumia ei voi toimia ilman riittäviä 
pysäköintitiloja.

Pirkkolan liikuntapuiston saavutettavuus tulee lähivuosina paranemaan 
huomattavasti parempina joukkoliikenneyhteyksinä, kun raide-Jokeri 
valmistuu. Raide-Jokerin linjaus tulee kulkemaan Pirkkolan tietä pitkin. 
Lisäksi yleiskaavassa hahmotellussa joukkoliikenteen runkoverkossa 
on esitetty nykyisen Hämeenlinnan väylän bulevardisoinnin yhteydessä 
sille rakennettavaa uutta pikaraitiotielinjaa, joka kulkisi pohjois-etelä-
suunnassa Pirkkolan liikuntapuiston ohitse.

Raideyhteyksien valmistuessa ja alueen saavutettavuuden parantues-
sa tulee jatkoselvittää, voidaanko mahdollisesti Pirkkolantien varrella tai 
Pirkkolan Metsätien päässä sijaitsevasta olevasta pysäköintialueesta 
luopua tai siirtää ne jonnekin muualle ja muuttaa vapautuva alue osaksi 
Keskuspuistoa.
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Jäsen Joonas Lyytisen ehdotusta ei kannatettu.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi
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§ 984
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luon-
totyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Vesikansa) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 11, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että jatkosuunnitte-
lussa tehdään kattavat vaikutusarvioinnit Keskuspuiston luontotyyppei-
hin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista ja selvitetään keinot vähentää 
erityisen haitallisia luontovaikutuksia. Huomioidaan jatkosuunnittelussa 
liito-oravan elinympäristöt ja lajin vaatimat kulkuyhteydet siten, kun ne 
ilmenevät 2016 julkaistusta Helsingin liito-oravakartoituksesta (Helsin-
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gin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2016) tai sitä myöhem-
min tarkentavasta kartoituksesta. Lisäksi kiinnitetään huomiota alueen 
virkistyskäytön ja maiseman kannalta keskeisen tärkeään metsän tun-
nun säilyttämiseen erityisesti kapeimmilla metsävyöhykkeillä kuten 
Pirkkolan alueella." (Sanna Vesikansa)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yleiskaa-
vassa 2002, uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoissa Keskus-
puisto on osoitettu virkistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa on osoitet-
tu Hämeenlinnan kaupunkibulevardiin liittyvää rakentamista Keskus-
puiston länsireunaan. 

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä Keskuspuiston luontoarvoista on 
ollut käytössä ajankohtaista tietoa ja luonto- ja maisemavaikutusten ar-
viointi on ollut osa yleiskaavatyötä. Yleiskaavan valmisteluun kuului ko-
ko kaupungin kattava luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi. Käy-
tössä on ollut Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän tie-
dot suojeltavista ja muista luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaista kohteista. Arvokkaat metsäalueet ovat olleet tiedossa samoin 
kuin rakennusviraston aluetta koskevan luonnonhoitosuunnitelman 
luonnoksen tiedot. Myös linnusto- ja eläintiedot ovat olleet käytettävis-
sä. Kaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2014 teetettiin direktiivila-
jien osalta liito-oravaselvitys ja lepakkoselvitys. Lisäksi yleiskaavan 
Keskuspuiston rakentamistarkasteluihin on liittynyt maisemaselvitys ja 
Keskuspuiston kokonaistarkastelu, joka on liitetty yleiskaavan kaavase-
lostukseen. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu myös metsäntuntua ja 
metsän virkistysarvoa.

Vaikutusarvioinnit tulevat olemaan osa tarkempiasteista kaavoitusta. 
Asemakaavojen vaikutusarvioinnit ovat tällä alueella tavallista vaati-
vampia ja saattavat edellyttää myös täydentäviä luontoselvityksiä. Kes-
keinen selvityskysymys on myös Haaganpuron uoman mahdollinen siir-
to ja sen erilaiset ympäristövaikutukset. Jos uoman siirtoon joudutaan, 
tavoitteena tulisi olla vesiluonnon tilan parantaminen ja avoimen puro-
osuuden kasvattaminen putkitettua osuutta lyhentämällä.

Myös Hämeenlinnan bulevardiin liittyvissä yleispiirteisissä jatkotarkas-
teluissa selvitetään tarkemmin luontovaikutuksia.
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Jatkosuunnittelussa ja asemakaavojen muutosten yhteydessä selvite-
tään Keskuspuiston luontoarvoihin kohdistuvat rakentamisen ja lisään-
tyvän virkistyskäytön vaikutukset. Samalla suunnitellaan viherverkosto
niin, että vaikutukset luonto- ja virkistysarvoihin jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Keskuspuiston virkistysarvojen säilyttäminen mm. metsän 
jatkuvuuden ja metsän tunnun osalta ovat lähtökohtana suunnittelulle.

Yleiskaavassa osoitettu rakentaminen on osoitettu pääosin moottoritien 
itäpuolen metsitetyille pelloille. Keskuspuiston keskeisimmät luontoar-
vot voidaan säilyttää, mutta puiston länsiosa muuttuu rakentamisen yh-
teydessä puistomaiseksi. Metsäntuntua voidaan palauttaa varaamalla 
riittävästi alueita istutuksia varten. Pirkkolan liikuntapuiston alueella ra-
kentamisen ja puiston virkistyskäyttöarvojen yhteensovittaminen on 
tehtävä erityisen huolellisesti ottaen huomioon alueen liito-oravaesiinty-
män vaatimat alueet ja kulkuyhteydet sekä virkistyskäytön tarpeet.

Metsän tunnun säilyttämiseen tarvitaan soveltuvien kaavamääräysten 
lisäksi hoitosuunnittelua. Monet maisemallisesti ja lajistollisesti tärkeät 
metsänhoidon keinot ovat jo nyt käytössä, kuten puuston monimuotoi-
nen rakenne ja pitkä kiertoaika sekä lahopuun jättäminen maastoon. 
Jos viheralueen pinta-ala pienenee ja käyttäjämäärät kasvavat, suun-
nittelu muuttuu vaativammaksi. Uusien käyttäjäryhmien palveleminen 
uusilla reiteillä tai muilla toiminnoilla ei metsäpinta-alan pienetessä
enää ole aina mahdollista.

Liito-oravaselvitystä on päivitetty kesällä 2016. Liito-oravatilanne Hel-
singissä kehittyy jatkuvasti. Vielä viisi vuotta sitten liito-oravaa pidettiin 
Helsingissä satunnaisena vierailijana. Yleiskaavan valmistelun yhtey-
dessä vuonna 2014 liito-oravia oli Keskuspuistossa Maunulan ja Palo-
heinän alueella. Vuoden 2016 liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravat 
olivat levinneet Keskuspuistossa myös Pirkkolan, Kivihaan ja Laakson 
alueille. Liito-oravia koskeva selvitystarve ja niiden elinympäristövaati-
mukset otetaan huomioon tarkempiasteisessa kaavoituksessa ja raken-
nusviraston vastuulla olevassa luonnonhoidossa. Tällä hetkellä on 
käynnissä rakennusviraston konsulttityö, jossa selvitetään Luontodirek-
tiivin liitteen IVa eläinlajien huomioiminen suunnittelussa ja rakentami-
sessa.

Lisääntyvä virkistyskäyttö ja sen aiheuttamat kehittämistarpeet on esi-
tetty kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymissä Hel-
singin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa (Vistra II). 
Jatkosuunnittelussa huolehditaan, että Keskuspuiston alkuperäisiin 
suunnitteluperiaatteisiin kuuluneet tavoitteet puiston eheyden, reittien 
jatkuvuuden, ulkoilumetsän luonteen, metsäisyyden sekä luontoarvojen 
säilyttämisen osalta toteutuvat.
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Luontotietojärjestelmä sisältää melko kattavat tiedot Keskuspuiston 
luontoarvoista. Niitä ollaan vuonna 2017 täydentämässä uusilla linnus-
totiedoilla sekä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan erityises-
ti suojeltavan lahokaviosammalen kartoituksella. Myös koko kaupungin 
laajuinen uhanalaisten luontotyyppien kartoitus on käynnistymässä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 11, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 930

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 52

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Luontotietojärjestelmä sisältää melko kattavat tiedot Keskuspuiston 
luontoarvoista. Niitä ollaan vuonna 2017 täydentämässä uusilla linnus-
totiedoilla sekä luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain mukaan erityises-
ti suojeltavan lahokaviosammalen kartoituksella. Myös koko kaupungin 
laajuinen uhanalaisten luontotyyppien kartoitus on käynnistymässä. Lii-
to-oravasta on käytettävissä ponsitekstistä ilmenevällä tavalla tuore 
kartoitus, ja liito-oravan huomioon ottamisessa kaavoituksessa ja muis-
sa hankkeissa on vakiintuneet käytännöt.

Asemakaavojen vaikutusarvioinnit ovat tällä alueella tavallista vaati-
vampia ja saattavat edellyttää myös täydentäviä luontoselvityksiä. Kes-
keinen selvityskysymys on myös Haaganpuron uoman mahdollinen siir-
to ja sen erilaiset ympäristövaikutukset. Jos uoman siirtoon joudutaan, 
tavoitteena tulisi olla vesiluonnon tilan parantaminen ja avoimen puro-
osuuden kasvattaminen putkitettua osuutta lyhentämällä.

Metsän tunnun säilyttämiseen tarvitaan soveltuvien kaavamääräysten 
lisäksi hoitosuunnittelua. Monet maisemallisesti ja lajistollisesti tärkeät 
metsänhoidon keinot ovat jo nyt käytössä, kuten puuston monimuotoi-
nen rakenne ja pitkä kiertoaika sekä lahopuun jättäminen maastoon. 
Jos viheralueen pinta-ala pienenee ja käyttäjämäärät kasvavat, suun-
nittelu muuttuu vaativammaksi. Uusien käyttäjäryhmien palveleminen 
uusilla reiteillä tai muilla toiminnoilla ei metsäpinta-alan pienetessä 
enää ole aina mahdollista.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 67

HEL 2016-012102 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Yleiskaavassa 2002, uudessa yleiskaavassa sekä asemakaavoissa 
Keskuspuisto on osoitettu virkistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa on 
osoitettu Hämeenlinnan kaupunkibulevardiin liittyvää rakentamista Kes-
kuspuiston länsireunaan. 

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä Keskuspuiston luontoarvoista on 
ollut käytössä ajankohtaista tietoa ja luonto- ja maisemavaikutusten ar-
viointi on ollut osa yleiskaavatyötä. Yleiskaavan valmisteluun kuului ko-
ko kaupungin kattava luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi. Käy-
tössä on ollut Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän tie-
dot suojeltavista ja muista luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaista kohteista. Arvokkaat metsäalueet ovat olleet tiedossa samoin 
kuin rakennusviraston aluetta koskevan luonnonhoitosuunnitelman 
luonnoksen tiedot. Myös linnusto- ja eläintiedot ovat olleet käytettävis-
sä. Kaavan valmistelun yhteydessä vuonna 2014 teetettiin direktiivila-
jien osalta liito-oravaselvitys ja lepakkoselvitys. Lisäksi yleiskaavan 
Keskuspuiston rakentamistarkasteluihin on liittynyt maisemaselvitys ja 
Keskuspuiston kokonaistarkastelu, joka on liitetty yleiskaavan kaavase-
lostukseen. Maisemaselvityksessä on tarkasteltu myös metsäntuntua ja 
metsän virkistysarvoa.

Vaikutusarvioinnit tulevat olemaan osa tarkempiasteista kaavoitusta. 
Myös Hämeenlinnan bulevardiin liittyvissä yleispiirteisissä jatkotarkas-
teluissa selvitetään tarkemmin luontovaikutuksia. Tämä työ on edennyt 
kaupunkisuunnitteluvirastossa esimerkiksi Hämeenlinnan väylän bule-
vardisoinnin hulevesi- ja perustamistapaselvityksessä syksyn 2016 ai-
kana. 

Jatkosuunnittelussa ja asemakaavojen muutosten yhteydessä selvite-
tään Keskuspuiston luontoarvoihin kohdistuvat rakentamisen ja lisään-
tyvän virkistyskäytön vaikutukset. Samalla suunnitellaan viherverkosto 
niin, että vaikutukset luonto- ja virkistysarvoihin jäävät mahdollisimman 
vähäisiksi. Keskuspuiston virkistysarvojen säilyttäminen mm. metsän 
jatkuvuuden ja metsän tunnun osalta ovat lähtökohtana suunnittelulle. 

Yleiskaavassa osoitettu rakentaminen on osoitettu pääosin moottoritien 
itäpuolen metsitetyille pelloille. Keskuspuiston keskeisimmät luontoar-
vot voidaan säilyttää, mutta puiston länsiosa muuttuu rakentamisen yh-
teydessä puistomaiseksi. Metsäntuntua voidaan palauttaa varaamalla 
riittävästi alueita istutuksia varten. Pirkkolan liikuntapuiston alueella ra-
kentamisen ja puiston virkistyskäyttöarvojen yhteensovittaminen on 
tehtävä erityisen huolellisesti ottaen huomioon alueen liito-oravaesiinty-
män vaatimat alueet ja kulkuyhteydet sekä virkistyskäytön tarpeet.
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Liito-oravaselvitystä on päivitetty kesällä 2016. Liito-oravatilanne Hel-
singissä kehittyy jatkuvasti. Vielä viisi vuotta sitten liito-oravaa pidettiin 
Helsingissä satunnaisena vierailijana. Yleiskaavan valmistelun yhtey-
dessä vuonna 2014 liito-oravia oli Keskuspuistossa Maunulan ja Palo-
heinän alueella. Vuoden 2016 liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravat 
olivat levinneet Keskuspuistossa myös Pirkkolan, Kivihaan ja Laakson 
alueille. Liito-oravia koskeva selvitystarve ja niiden elinympäristövaati-
mukset otetaan huomioon tarkempiasteisessa kaavoituksessa ja raken-
nusviraston vastuulla olevassa luonnonhoidossa. Tällä hetkellä on 
käynnissä rakennusviraston konsulttityö, jossa selvitetään "Luontodi-
rektiivin liitteen IVa eläinlajien huomioiminen suunnittelussa ja rakenta-
misessa".

Lisääntyvän virkistyskäyttö ja sen aiheuttamat kehittämistarpeet on esi-
tetty kaupunkisuunnittelulautakunnan syksyllä 2016 hyväksymissä Hel-
singin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmassa (Vistra II). 
Jatkosuunnittelussa huolehditaan, että Keskuspuiston alkuperäisiin 
suunnitteluperiaatteisiin kuuluneet tavoitteet puiston eheyden, reittien 
jatkuvuuden, ulkoilumetsän luonteen, metsäisyyden sekä luontoarvojen 
säilyttämisen osalta toteutuvat.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

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

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2017 151 (172)
Kaupunginhallitus

Asia/27
30.10.2017

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

§ 985
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäris-
tön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa 
yleiskaavassa

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mari Rantanen:

Lisätään esittelijän perustelujen loppuun seuraava kappale:
Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa myös, että vahva kansalaismielipide 
ja yleisilmailun kehitys puoltaa Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailu-
käytössä. Käynnissä olevien oikeusprosessien lisäksi eduskunnassa 
on parhaillaan käsittelyssä Lex Malmi -kansalaisaloite. Helsingin kau-
pungin tulee huomioida eduskunnan ja oikeusistuimien aikanaan teke-
mät ratkaisut myös omassa päätöksenteossaan.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen vastaehdotuksen mukaan muutettuna.

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Terhi Koulumies, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari Rantanen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 18, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään yleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvi-
tetään mahdollisuus säilyttää Malmin kentän ympäristön virkistys- ja 
luontoalueet". (Leo Stranius)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Malmin 
lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 ja 
13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana asema-
kaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvistavan 
alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin 
lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin—Malmin keskustaan, Ja-
komäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viik-
ki—Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapani-
laan. Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liiken-
neyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jat-
kuvia kokonaisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä ja-
lankulun ja pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen 
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toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön ta-
voitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkira-
kenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luon-
toarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdol-
lisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen. 

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin 
uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seu-
raa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoa-
lueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida 
valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa 
lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säi-
lyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivi-
sessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudes-
sakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään 
merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä 
luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen me-
ritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita ra-
kennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena 
luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä. 

Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet 
suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimia-
lojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisim-
man monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uu-
sien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.

Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on 
tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja 
paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennetta-
villa uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoi-
tus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen 
suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinym-
päristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentami-
nen uhkaa. 

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää 
kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus 
korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. 
Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten 
virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Ki-
vikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkis-
tysmahdollisuuksia huomattavasti. 
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Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti 
alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luon-
toarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maan-
käytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi 18, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 934

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 14.02.2017 § 54

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Malmin lentokentän alueen kaavarungossa erilaiset maankäytön tavoit-
teet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkiraken-
teessa voidaan merkittävästä rakentamisesta huolimatta säilyttää myös 
joitakin luontoarvoja. Osa suunnittelualueen luontoarvoista kuitenkin 
kytkeytyy avoimeen, aidattuun lentokenttäalueeseen, jonka pinta-ala 
supistuu sekä kasvillisuus ja pienilmasto muuttuvat voimakkaasti. Myös 
osa kentän lähimetsistä menetetään, vain osa metsästä ja Fallkullan ti-
lan alue säilyvät virkistysalueina. Alueen keskelle on suunniteltu avoin 
lentokenttäpuisto, josta osa on tarkoitus rakentaa niittymäiseksi. Ympä-
ristölautakunta pitää tärkeänä mahdollisuutta rakentaa tänne uutta kau-
punkiluontoa ja samalla tarjota harvinaisille lajeille korvaavia elinympä-
ristöjä. Tämä vaatii vielä asemakaavoituksen ja myöhemmän viheralue-
suunnittelun vaiheessa lajikohtaisia lisätutkimuksia ja innovatiivisia rat-
kaisuja.

Alueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää kiertävä reitti, jolla 
hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus korvata uudella, 
osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. Myös hiihtäminen 
on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten virkistysyhteyksien 
syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon 
mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkistysmahdollisuuksia.

Käsittely

14.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Latikka: Poistetaan: Ympäristölautakunta pitää tärkeänä mahdolli-
suutta rakentaa tänne uutta kaupunkiluontoa ja samalla tarjota harvi-
naisille lajeille korvaavia elinympäristöjä.

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

raimo.pakarinen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2017 156 (172)
Kaupunginhallitus

Asia/27
30.10.2017

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2017 § 74

HEL 2016-012144 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle:

Malmin lentokentän alueelle on hyväksytty kaavarunko (kslk 1.12.2015 
ja 13.12.2016), joka toimii ohjeellisena maankäyttösuunnitelmana ase-
makaavoja laadittaessa. Koko koillista Helsinkiä yhdistävän ja vahvista-
van alueen ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin 
lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Ja-
komäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Ki-
vikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. 
Alueita yhdistetään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyk-
siä luomalla sekä yhdistämällä viheralueista yhtenäisesti jatkuvia koko-
naisuuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksinä.

Kaavarungon suunnittelussa on painotettu riittävän tonttitarjonnan, ole-
massa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukkoliikenteen 
toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Erilaiset maankäytön ta-
voitteet on pyritty sovittamaan yhteen niin, että uudessa kaupunkira-
kenteessa voidaan säilyttää myös olemassa olevia virkistys- ja luon-
toarvoja. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen virkistysmahdol-
lisuuksien kehittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säi-
lyttämiseen. 

Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin 
uusi rakentamisalue. Rakentamisen määrään liittyvistä tavoitteista seu-
raa, ettei kaikkien kenttää ympäröivien nykyisten virkistys- ja luontoa-
lueiden säilyttämistä ole pidetty mahdollisena. Avointa aluetta ei voida 
valitussa maankäyttömallissa säilyttää nykyisessä laajuudessa. Osa 
lentokenttää nykyisin ympäröivistä metsäalueista menetetään, osa säi-
lyy virkistysverkoston osana. Suuri osa lentokentän ympäristön aktiivi-
sessa virkistyskäytössä olevista alueista kuitenkin säilyy tulevaisuudes-
sakin virkistysalueina. Fallkullan tilan laajaa ja kulttuuriperinnöltään 
merkittävää aluetta kehitetään monipuolisesti virkistyskäytössä. Tärkeä 
luontoalue, Longinojan puro, säilyy ja siellä esiintyvän uhanalaisen me-
ritaimenen suojelu turvataan. Uusia, Longinojaan liittyviä vesialueita ra-
kennetaan kaavarunkoalueelle ja niiden suunnittelussa on tavoitteena 
luoda meritaimenelle sopivaa elinympäristöä. 
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Malmin kaavarunko tarjoaa poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet 
suunnitella aluetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä toteuttavien toimia-
lojen kanssa niin, että uusille puistoalueille rakennetaan mahdollisim-
man monimuotoista kaupunkiluontoa. Näin voidaan saada täysin uu-
sien virkistysalueiden ja -yhteyksien lisäksi myös uusia luontoarvoja.

Toiminnallisten puistoalueiden ja kaupunkimetsän lisäksi alueelle on 
tarkoitus suunnitella esimerkiksi niittymäistä kasvillisuutta, kosteikkoa ja 
paahdeympäristöä. Hulevesiä johdetaan luonnonmukaisiksi rakennetta-
villa uusilla uomilla ja kerätään vesialtaaseen, jonka reunoille on tarkoi-
tus saada aikaan luonnonkaltaista kasvillisuutta. Erityisesti keskeiseen 
suureen lentokenttäpuistoon pyritään luomaan uutta korvaavaa elinym-
päristöä alueella esiintyville arvokkaille perhoslajeille, joita rakentami-
nen uhkaa. Suunnitteluhankkeille ja niiden toteuttamiselle tulee osoittaa 
riittävä rahoitus.  

Itse lentokenttäalueen nykyisistä virkistysarvoista tärkein on kenttää 
kiertävä reitti, jolla hiihdetään talvisin. Kaavarungossa reitti on tarkoitus 
korvata uudella, osittain nykyisen reitin linjalla kulkevalla kiertoreitillä. 
Myös hiihtäminen on tarkoitus mahdollistaa jatkossakin. Poikittaisten 
virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa pitkin Ki-
vikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat alueellisia virkis-
tysmahdollisuuksia huomattavasti. 

Virkistyskäyttöä kehitetään ja virkistysalueita suunnitellaan aktiivisesti 
alueen asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Samalla alueen luon-
toarvoja selvitetään edelleen ja niiden tarkempaa sovittamista maan-
käytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 986
Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan perusteluosan kolmen viimeisen kappa-
leen osalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina, toivomusponsi 22, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 26.10.2016 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut
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Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan - kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään  Helsingin uuden yleiskaavan- Kaupunkikaavan, kau-
punginvaltuusto edellyttää, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen 
kansallisen kaupunkipuiston perustamista". (Nina Huru)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen 
ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Sel-
vitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunto.

Kaupunginhallitus viitaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että  toivomus-
ponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen edistääkseen kansal-
lisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginvaltuusto päätti 
22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen kansallisen kaupunki-
puiston perustamisselvityksen tekemisestä. Perustamisselvitys on 
käynnistetty yleiskaavan toteuttamisohjelman rinnalla vuoden 2017 ai-
kana. Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen 
kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat ra-
jausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden 
yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisä-
selvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huo-
mioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maan-
käytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka 
on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvok-
kaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tar-
koituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko
puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöl-
tään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kri-
teerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu 
Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden poh-
jalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. 

Selvitys kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin on 
käynnissä kaupunkiympäristön toimialalla. Työtä tehdään laajassa vuo-
rovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. Esitys Kansallisen kaupunki-
puiston aluerajaukseksi määritellään suunnitteluprosessissa. Alueen on 
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oltava yhtenäinen eikä se saa olla ristiriidassa maankäytön kehittämi-
sen kanssa. 

Selvitystyön kuluessa tehdään myös asukaskysely ja otetaan kansalli-
seen kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tar-
kempaan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset 
sekä vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ym-
päristöministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös 
hoito- ja käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaa-
vamuutosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten 
mukaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen 
olisi mahdollista edetä kohti hakuvaihetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina, toivomusponsi 22, Kvsto 26.10.2016 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 943

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.10.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus 
Rantalan ehdotuksesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 101

HEL 2016-012148 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Nina Hurun toivomusponnessa esitetään, että Helsinki on aloitteellinen 
edistääkseen kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunginval-
tuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloitteeseen liittyen 
kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä.

Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla vuoden 2017 aikana. Työn ensimmäisessä vaiheessa sel-
vitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat hel-
sinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja 
edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyt-
töön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haitto-
ja.

Kaupunkipuiston edellytyksiä on selvitettävä huolellisesti ottaen huo-
mioon kaupungin muut kehittymistarpeet. Kaavojen mukaisen maan-
käytön kehittämisen ja puistorajauksen tulee olla ristiriidaton. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan puistoon voidaan osoittaa alueita, jotka 
on kaavassa osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvok-
kaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tar-
koituksen kannalta sopivaan käyttöön. On arvioitava myös tarvitaanko 
puiston perustamiseksi uusia asemakaavoja tai kaavamuutoksia.

Kansalliseen kaupunkipuistoon liitettävien alueiden tulisi tukea sisällöl-
tään Helsingin kehitystarinaa ja täyttää kansallisen kaupunkipuiston kri-
teerit. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin on tutkittu 
Yleiskaavan 2002 valmistelun yhteydessä ja lukuisten aloitteiden poh-
jalta yleiskaavan valmistumisen jälkeen. Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisen sijaan on aikaisemmin esitetty Yleiskaavassa 2002 osoi-
tetun Helsinkipuiston kehittämistä kaupungin omana hankkeena. Hel-
sinkipuiston suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa 7.2.2012. Kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetkinen 
käsitys on, että edellytykset kansalliselle kaupunkipuistolle täyttyvät 
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parhaiten Helsinkipuiston alueella. Uuden yleiskaavan valmistelussa on 
otettu huomioon Helsinkipuiston alue. Helsinkipuiston asemakaavoitus-
ta on toteutettu pääosin niin, että alueen kulttuuriympäristö- ja virkistys- 
ja ekologiset arvot tulevat turvattua. Uusi yleiskaava mahdollistaisi Hel-
sinkipuiston lähes Yleiskaavassa 2002 esitetyssä laajuudessa. 

Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen 
kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkem-
paan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristö-
ministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuu-
tosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mu-
kaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi 
mahdollista edetä kohti hakuvaihetta. 

Käsittely

28.02.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Rikhard Manninen: Poistetaan kappaleesta (2) seuraava virke:
Kaupunginvaltuustossa on parhaillaan käsittelyssä Jarmo Niemisen 
aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemisestä. 

Korvataan virkkeellä:
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.2.2016 Jarmo Niemisen aloittee-
seen liittyen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekemi-
sestä.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraavat osat:
Jotta kansallisen kaupunkipuiston perustamista voidaan edistää ja var-
sinainen perustamisselvitys kaupunginvaltuuston mahdollisen päätök-
sen pohjalta tehdä, tarvitaan alustava tarveselvitys, jossa selvitetään 
kansallisen kaupunkipuiston edellytykset kaupunkisuunnittelun ja yleis-
kaavan toteuttamisen näkökulmista. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, 
että alustavaa tarveselvitystä laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Perustamisselvitys voidaan käynnistää yleiskaavan toteuttamisohjel-
man rinnalla vuoden 2017 aikana.

Poistetaan kappaleesta (3) seuraava virke:
Sen yhteydessä selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston si-
sältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaa-
valliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun 
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muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hank-
keen hyötyjä ja haittoja.

Korvataan seuraavalla virkkeellä:
Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kau-
punkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajause-
dellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaa-
van arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystar-
peet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Poistetaan kappale (6) kokonaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:
Työn toisessa vaiheessa tehdään asukaskysely ja otetaan kansalliseen 
kaupunkipuistoon liittyvät maankäytöltään muuttuvat alueet tarkem-
paan suunnitteluun. Samalla käynnistetään tarkemmat selvitykset sekä 
vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa ja neuvotteluprosessi ympäristö-
ministeriön kanssa. Tässä vaiheessa on luontevaa laatia myös hoito- ja 
käyttösuunnitelma. Perustamisselvityksen ja mahdollisten kaavamuu-
tosten laatimiseen on varattava muiden kaupunkien kokemusten mu-
kaan useita vuosia. Perustamisselvityksen hyväksymisen jälkeen olisi 
mahdollista edetä kohti hakuvaihetta. 

14.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

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

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Anna Böhling, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
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§ 987
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 43. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 26.10.2017
kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017
- ympäristö- ja lupajaosto 27.10.2017
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto 24.10.2017
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 24.10.2017
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 26.10.2017
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
- kansliapäällikkö  
- elinkeinojohtaja  
- hallintojohtaja  
- hankintajohtaja  
- henkilöstöjohtaja  
- kaupunginlakimies  
- rahoitusjohtaja  
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja  
- tietotekniikkaapäällikkö  
- viestintäpäällikkö  
  
keskushallinnon viranhaltijat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- Korkeasaaren eläintarha  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 971, 
972, 973, 974, 975, 976, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 986 ja 987 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 968, 977, 979 ja 981 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 970 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jaana Pelkonen Tomi Sevander

Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.11.2017.


