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Kokousaika 18.12.2017 16:00 - 17:28

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
poissa: 1138 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Pelkonen, Jaana
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sevander, Tomi
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Hamid, Jasmin varajäsen

poissa: 1131 §

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
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Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:52, poissa: 1142 - 1146 
§:t

Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Katajamäki, Paula tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Haapanen, Sami tonttipäällikkö

asiantuntija
saapui 17:06, poistui 17:27, läsnä: 
1144 §

Huurre, Petteri liikuntapaikkapäällikkö
asiantuntija
saapui 17:06, poistui 17:27, läsnä: 
1144 §

Kairimo, Katri osastopäällikkö
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Reunanen, Titta asukasyhteistyöpäällikkö
asiantuntija
saapui 16:40, poistui 16:52, läsnä: 
1139 §

Tanskanen, Ella vuorovaikutussuunnittelija
asiantuntija
saapui 16:40, poistui 16:52, läsnä: 
1139 §

Verkka, Kirsi opetuskonsultti
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Autio, Sigrid Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Cedelöf, Dan Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Haapanen, Kaapo Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
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saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Koivunen, Evi Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Koskinen, Jim Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Lassila, Tilda Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Lehtiö, Laura Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Ljungqvist, Vivian Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Poutiainen, Mikael Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Rautalinko, Kasper Ruudin ydinryhmän jäsen
asiantuntija
saapui 16:10, poistui 16:40, läsnä: 
1136 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
1130 - 1146 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
1130 §, 1141 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
1131 - 1140 §:t, 1142 - 1146 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
1130 - 1146 §:t
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§ Asia

1130 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

1131 Asia/2 V 17.1.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautu-
miseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

1132 Asia/3 V 17.1.2018, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan 
tilanteen korjaamiseksi

1133 Asia/4 V 17.1.2018, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta 
kaupungin johtajien tapaamisissa

1134 Asia/5 V 17.1.2018, MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus

1135 Asia/6 V 17.1.2018, Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilaisen 
koulun säätiön kesken

1136 Asia/7 Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettaminen

1137 Asia/8 Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman 
käyttö- ja hankintakustannuksia koskevan osan tarkistaminen vuosille 
2017 - 2021

1138 Asia/9 Helsingin Pyöräilijät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen avus-
tuspäätöksestä

1139 Asia/10 Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018

1140 Asia/11 Hakemus alueen varaamisesta moskeija ja monitoimikeskus -hanketta 
varten

1141 Asia/12 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

1142 Asia/13 Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
pelastuslain muuttamisesta

1143 Asia/14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n ha-
kemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlahden 
talousvyöhykkeelle

1144 Asia/15 Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja 
täydentäminen

1145 Asia/16 Kaupunginvaltuuston 13.12.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

1146 Asia/17 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1130
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 Maria 
Ohisalon ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Otso Kivekkään 
ja Wille Rydmanin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Sanna Vesikansan sijasta Maria Ohisa-
lon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Otso Kivek-
kään ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 1131
V 17.1.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtau-
tumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Käsittely

Esteelliset: Jasmin Hamid

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupunki käynnistää yhteistyössä enemmistöomistaja 
Vantaan kanssa omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Vantaan 
Energia Oy:n irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitevastausta 17.5.2017, § 239 ja päätti 
palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan aloite on esitettä-
vä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa 
palauttamispäätöksestä, jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa 
aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy:n toimialana on 
sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja nii-
hin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan 
muu liiketoiminta. Helsingin kaupunki omistaa 40 % ja Vantaan kau-
punki 60 % Vantaan Energia Oy:n osakkeista. 

Osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 6 §:n enemmistöperiaatteen mu-
kaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. 
Lain 5 luvun 2 §:n mukaan yhtiökokous päättää lähtökohtaisesti vain 
osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä nimenomaan säädetyistä 
asioista. Hallitus voi myös siirtää tietyn yksittäisen yleistoimivaltaansa 
kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Lisäksi osakkeenomista-
jat voivat yksimielisinä tehdä yhtiökokouksessa päätöksen hallituksen 
yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa, kuten liiketoiminnan harjoittami-
seen liittyvässä kysymyksessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pi-
dettävä muun muassa silloin, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 
kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä tietyn asian käsittele-
mistä varten. Lain 5 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus 
saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiöko-
kouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Helsingin 
kaupungilla on siten oikeus vaatia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen 
yhtiökokouksen koolle kutsumista ja/tai saada yhtiökokoukselle osa-
keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. 

Fennovoiman ydinvoimahanke on yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen 
liittyvä asia ja kuuluu hallituksen yleistoimivaltaan. Siten osakkeenomis-
tajat voivat osakeyhtiölain mukaan tehdä hanketta koskevia päätöksiä 
vain yksimielisinä.

Vantaan Energia Oy:n osallistumista Fennovoiman ydinvoimahankkee-
seen on käsitelty Vantaan ja Helsingin kaupunkien välisissä keskuste-
luissa syksyllä 2017. Tuolloin on todettu tarpeelliseksi käynnistää kau-
punkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irrottau-
tumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaiku-
tusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla 
irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta yhtiöön ja siten 
myös osakkaiden omistuksen arvoon. Selvitys on tarkoitus tehdä yh-
teistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä 
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mahdollistaa asian käsittelyn vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa.

Selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhalli-
tuksen konsernijaostolle, joka huolehtii kaupunkikonsernin konsernioh-
jauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 239

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

17.05.2017 Palautettiin

Valtuutettu Emma Kari ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että 
kaupunginhallitusta kehotetaan käynnistämään omistajaohjaustoimet 
ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian irroit-
tautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

4 äänestys
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Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI 

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, 
että kaupunginhallitusta kehoitetaan käynnistämään omistajaohjaustoi-
met ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian ir-
roittautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Jaa-äänet: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik 
Gayer, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Ja-
lovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari 
Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chyde-
nius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, 
Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Ter-
hi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, 
Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 8
Pentti Arajärvi, Nina Huru, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Björn 
Månsson, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Tomi Sevander

Poissa: 1
Juha Hakola

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 465

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

24.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 1132
V 17.1.2018, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan 
tilanteen korjaamiseksi

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2017 § 466 palauttaa asian valmisteluun 
siten, että pysyvät tilat Mellunmäki-seuran ylläpitämälle asukastalolle 
Mellarille varmistetaan joko uuteen ostoskeskukseen tai muuten. Sa-
malla kaupunki etsii ratkaisua yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa vä-
liaikaiselle tilalle toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan jos 2 momentis-
sa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päät-
tää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään 
määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston 
kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauk-
sensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta. Seuraava aloittei-
ta käsittelevä valtuuston kokous oli 27.9.2017. 
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Asukastila Mellari on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena 
Mellunmäessä Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Asu-
kastila Mellarin toiminnasta on vastannut Mellunkylä-seura. Kaupunki 
on omistanut Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat 
Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Kiinteis-
töyhtiön osakkaat käynnistivät kiinteistökehityshankkeen, ja sen tulok-
sena tontin asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
2.3.2016. Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen tontille tulee asuntoja 
ja jonkin verran liiketilaa. Vanhan rakennuksen purkutyöt alkoivat kesä-
kuussa ja uudet asuinrakennukset ja liiketilat valmistuvat keväällä 
2019. Uusiin rakennuksiin ei tule kaupungin omistukseen tiloja. Uudet 
liiketilat omistaa A-Kruunu Oy. 

Mellunmäki-seura ry on saanut avustusta asukastalotoimintaan vuodel-
le 2017 väliaikaiseen asukastilaan, joka sijaitsee Saariselänkuja 1:ssä. 
Seura on sopinut vuokranantajan kanssa, että asukastila voi olla tilois-
sa siihen asti, kunnes uudet tilat valmistuvat keväällä 2019.

Mellunmäki-seura ry on hakenut kaupungilta avustusta asukastalotoi-
mintaan vuodelle 2018 tarkoituksena siirtää asukastalotoiminta kevääl-
lä 2019 väliaikaisista tiloista uusiin A-Kruunu Oy:n omistamiin liiketiloi-
hin, jotka sijaitsevat puretun ostoskeskuksen paikalla. Kaupunginhalli-
tus päättää vuoden 2018 asukastaloavustuksista loppuvuodesta 2017. 
Mellunmäki-seura ry tekee tiloista vuokrasopimuksen A-Kruunun Oy:n 
kanssa. Edellä kuvatut toimenpiteet mahdollistavat Mellunkylä-seuran 
ylläpitämän asukastalotoiminnan jatkuvuuden uusissa tiloissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 466

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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Käsittely

02.05.2017 Palautettiin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen:

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, että pysyvät tilat 
Mellunmäki seuran ylläpitämälle asukastalolle Mellarille varmistetaan 
joko uuteen ostoskeskukseen tai muuten. Samalla kaupunki etsii ratkai-
sua yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa väliaikaiselle tilalle toiminnan 
jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

24.04.2017 Pöydälle

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta 
valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin 
vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitse-
vassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja ter-
veysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen os-
toskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Os-
toskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja 
vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimin-
taa."

Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, 
kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikalli-
sen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmä-
ki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut 
tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittä-
mishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. 
Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei 
ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen ta-
kia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä 
Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 
31.5.2017 asti. 

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa 
kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistyksel-
le.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja 
tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä 
osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka pai-
notus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäes-
sä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain 
sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen lähei-
syydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka ti-
lojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin 
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osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia 
yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkä-
polku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). 
Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvois-
tumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toi-
minnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkai-
den toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinni-
tetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, 
päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden 
kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnal-
le tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin 
takia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Katri Kairimo

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asu-
kastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaise-
na Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa raken-
nuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallin-
taan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen 
osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käyn-
nistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusraken-
nus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. 
Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupun-
gin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa 
varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. 
Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulko-
puoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulko-
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puolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat 
vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja 
niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille. 

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakes-
kuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokra-
laisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien 
kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä ole-
va hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. 
Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi
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§ 1133
V 17.1.2018, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta 
kaupungin johtajien tapaamisissa

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Komission päätös kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta
2 Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin johtajat ja keskeisissä tehtävissä olevat johtavat 
viranhaltijat ryhtyisivät pitämään julkista kalenteria tapaamisistaan vi-
ranhoitoon liittyen. 

Hallintosäännön IX osan 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen 
on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, 
valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos kaupun-
ginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, 
aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuu-
kauden kuluessa palauttamispäätöksestä. 

Kaupunginvaltuusto palautti 3.5.2017 §:n 213 kohdalla asian kaupun-
ginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään EU-ko-
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mission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöönoton mahdol-
lisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viranhoidossa. 

EU:n komission avoimuusperiaate

Kaupunginvaltuuston palautuspäätöksessä viitataan Euroopan komis-
sion avoimeen kalenteriin. Komissio on 25.11.2014 päättänyt komis-
sion jäsenten ja organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien 
välisiä kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta (2014/839/EU). Pe-
rusteluiden 3. kohdassa kerrotaan, että päätös tehdään sen helpottami-
seksi, että kansalaiset voivat osallistua demokratian toteuttamiseen 
unionissa. Sen varmistamiseksi, että päätökset tehdään mahdollisim-
man avoimesti SEU-sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kan-
salaisille on tärkeää antaa mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä yhteyk-
siä komission jäsenillä ja heidän kabinettiensa jäsenillä on organisaa-
tioihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

Komission jäsenten on päätöksen 1 artiklan mukaan julkistettava tiedot 
kokouksista, joita pidetään heidän tai heidän kabinettiensa jäsenten ja 
organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välillä unionin pää-
töksentekoon ja toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon liittyvistä asiois-
ta. 

Päätöksen 2 ja 3 artiklassa rajataan kokousten julkistamisvelvollisuu-
den ulkopuolelle useita asiaryhmiä ja organisaatioita. Näitä ovat muun 
muassa unionin jäsenmaiden viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajien kokoukset, 
työmarkkinajärjestöjen, kirkkojen ja elämänkatsomuksellisten ei-tun-
nustuksellisten järjestöjen tai poliittisten puolueiden edustajien kanssa 
käydyt kokoukset.

Lisäksi viitaten avoimuusasetukseen päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa 
todetaan: "Tietojen julkaisemisesta voidaan pidättäytyä, jos niiden jul-
kaiseminen saattaisi vahingoittaa jonkin asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun edun suojaa, etenkin yksilön 
elämän, koskemattomuuden tai yksityiselämän, unionin finanssi-, raha- 
tai talouspolitiikan, markkinavakauden tai arkaluonteisten liiketoimintaa 
koskevien tietojen, tuomioistuinkäsittelyjen tai tarkastusten, tutkimus-
ten, tilintarkastusten tai muiden hallinnollisten menettelyjen asianmu-
kaisen suorittamisen suojaa tai minkä tahansa muun unionin tasolla 
tunnustetun tärkeän yleisen edun suojaa."

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden nimiä ei julkaista komission virka-
miehiä lukuun ottamatta, elleivät he ole antaneet siihen yksiselitteistä 
suostumustaan. 
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Tiedot tapaamisista julkaistaan jokaisen komissaarin omalla verkkosi-
vulla kahden viikon kuluessa tapaamisesta. Taulukossa on nähtävissä 
kunkin tapaamisen päiväys ja paikka, siihen osallistuneet yhteisöt sekä 
tapaamisen aihepiiri. Komission etusivulle on lisäksi koottu lähiajan ta-
paamiset kaikkien komissaarien sivuilta. 

Tärkeiden yksityisten ja yhteisön intressien suojaamiseksi komissaa-
rien kalenteriin ei viedä tietoa kaikista tapaamisista. Siitä huolimatta 
pääsääntö, tapaamisten julkisuus lisää yleisesti hallinnon läpinäkyvyyt-
tä ja ehkäisee komissioon suuntautuvia painostusyrityksiä ja tietojen 
hankintaa laittomin keinoin. 

Käytännöt Suomessa

Valtioneuvoston tai ministeriöiden sivuilla ei julkisteta yksityiskohtaisesti 
ministerien tai johtavien valtion viranhaltijoiden tapaamisten luetteloa. 
Tapaamisista kuitenkin usein kerrotaan uutisartikkeleissa, kun tapaami-
silla on yleistä mielenkiintoa. Valtioneuvoston kansliassa on käynnissä 
selvitys tapaamistietojen julkistamiseen liittyvistä näkökohdista. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei saatujen tietojen mukaan 
ole ylemmän johdon tapaamisten julkistamisesta kokemuksia eikä 
suunnitteilla toimenpiteitä. Oulussa kuitenkin kaupunginjohtaja on päät-
tänyt jakaa kaupunginhallitukselle tiedoksi luettelon tapaamistensa osa-
puolista ja aiheista.

Oikeusministeriön ylläpitämässä aloitepalvelussa on käynnissä 
12.10.2017 aloitettu kansalaisaloitteen "Lobbaus läpinäkyväksi" nimen-
keruu eduskunnan työjärjestyksen muuttamiseksi siten, että kansane-
dustajien olisi "ilmoitettava taustatiedot merkittävistä tapaamisistaan si-
dosryhmien edustajien kanssa keskuskanslian ylläpitämään avoimeen 
rekisteriin kuukauden kuluessa tapaamisesta. Merkittäväksi tapaami-
seksi katsotaan sellaiset kasvotusten tapahtuvat tapaamiset sekä en-
nakkoon sovitut puhelimen tai verkkoyhteyden yli tapahtuvat keskuste-
lut, jotka eivät ole yksinomaan yksityisluonteisia, ja joilla pyritään vai-
kuttamaan suoraan tai välillisesti toimintaan ja mielipiteisiin edustaja-
na." Nimenkeruu liittyy paljon julkisuutta saaneeseen eduskunnan vie-
rasluettelon avoimuuskeskusteluun. 

Avoimuusperiaate Helsingissä

Helsingin uudessa johtamisjärjestelmässä pormestarilla ja apulaispor-
mestareilla sekä kansliapäälliköllä ja toimialajohtajilla on keskeinen roo-
li toimielinten päätettäväksi tulevien asioiden käsittelyssä. Aloitteessa 
viitataan mm. kaupungin toimintaan palvelujen järjestäjänä, kaavoittaja-
na, rakennuttajana, kiinteistöjen omistajana ja hankintojen tekijänä. 
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Helsingin kaupunkistrategian mukaan kaupungin toimintamalli perustuu 
mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Niinpä aloit-
teessa tehtyyn ehdotukseen on syytä suhtautua lähtökohtaisesti myön-
teisesti. Euroopan komission jäsenten kalenterijulkisuutta ei välttämättä 
kuitenkaan ole pidettävä sellaisenaan parhaana esimerkkinä, koska ko-
mission ja kaupungin roolit ja tehtäväkokonaisuudet poikkeavat toisis-
taan. Lisäksi Suomen valtionhallinnon piirissä on meneillään samaa 
asiaa koskeva selvitystyö.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että kalenterijulki-
suutta koskevalle jatkovalmistelulle on ilmeistä aihetta. Valmistelun yh-
teydessä on syytä arvioida ainakin tietosuojasääntelyn vaikutuksia, 
kaupungin erilaisia mahdollisuuksia antaa toimiohjeita luottamushenki-
löille ja viranhaltijoille, kaupungin sisäisten määräysten, kuten hallinto-
säännön, muutostarpeita ja mahdollisten muutosten ajoitusta, kalenteri-
julkisuuden teknisiä toteuttamismahdollisuuksia ja julkisuuden toteutta-
misen edellyttämiä voimavaroja. 

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa yhdessä toimialojen 
kanssa huolehtimaan jatkovalmistelusta niin, että asia voidaan käsitellä 
kaupunginhallituksessa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Komission päätös kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta
2 Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten

Oheismateriaali

1 Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 9
2 EU:n avoimuusasetus 1049/2001
3 EU:n avoimuusrekisteri
4 EU:n hyvä edunvalvontatapa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 03.05.2017 § 213
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HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

03.05.2017 Palautettiin

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

Jaa-äänet: 34
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Timo 
Elo, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Katja Ivanitskiy, Helena Kanto-
la, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho, Pertti Villo

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 
Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
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Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 4
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Heimo Laaksonen

Poissa: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Suzan Ikävalko, Jan D Oker-Blom, 
Mari Puoskari, Olli Sademies, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 382

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 1134
V 17.1.2018, MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä MLNRV2-nivelraitiovaunujen 
täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorja-
taan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa 
(alv 0).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen taustaa

MLNRV2-sarjan raitiovaunukalustoon kuuluu 42 kpl 1980-luvulla toimi-
tettua nivelraitiovaunua. NRV2-nivelraitiovaunusarjan hankinnan yhtey-
dessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä vaunuille on 40 vuotta. Vau-
nuihin on tehty kaksi täyskorjausta, joista viimeisin 2000-luvun alussa. 
Vaunuihin on vuosina 2007-2012 lisätty matalalattiainen väliosa, joten 
ne täyttävät nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset. Vaunuilla on ajettu 
vuosittain keskimäärin 50 000 km/vaunu.

Vaunujen kunnostukset on aloitettu vuonna 2014 huolto- ja kunnossa-
pito-ohjelmien mukaisesti. Tuolloin täyskorjauksesta ei ole tehty erillistä 
suunnitelmaa tai kustannusarviota vaan raitiovaunujen liikenneturvalli-
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suuden ja vaunujen yleiskunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet on huo-
mioitu HSL:n kanssa vuonna 2010 tehdyssä raitioliikenteen liikennöinti-
sopimuksessa. Liikennöintisopimuksessa määritellystä raitiovaunujen 
peruskorjaukseen ja vaihto-osille varatusta osuudesta oli jäljellä noin 
4,5 milj. euroa vuoden 2017 alussa. 

Vaunujen korjaukseen on vuosina 2014-2017 (lokakuun loppuun men-
nessä) käytetty yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sopimuksen mukaisesta 
investointivarauksesta. Tällä hetkellä vaunuista on korjattu 18 kpl ja 10 
vaunua on valmisteltu mm. telien ja ovien korjauksen osalta.

Liikenneliikelaitoksen esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on esittänyt 26.10.2017 hyväksyttä-
väksi matalalattiaisten nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunni-
telman. Liikenneliikelaitoksen esityksessä esitetään yhteensä 42 vau-
nun täyskorjausta siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta 
on 10,5 milj. euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1 ja hankesuunni-
telma liitteenä 2.

Hankkeen sisällöstä

Vuoden 2017 alussa liikenneliikelaitos on yhteistyössä HSL:n kanssa 
todennut tarpeelliseksi siirtyä pienimuotoisemmasta vaunujen yleiskun-
non ja liikenneturvallisuuden takaavasta korjauksesta täysimittaisiin 
täyskorjauksiin. Liikenneliikelaitos on laatinut peruskorjauksen toteutta-
misesta 4.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman. Nyt käsiteltävänä ole-
van hankesuunnitelman toteuttamisella varmistetaan, että väliosalla va-
rusteltujen nivelraitiovaunujen käyttöä voidaan jatkaa 2020-luvun lop-
pupuolelle, jolloin ne korvataan uudella kalustosarjalla.

Täyskorjaus sisältää mm. telien, korien ja ovien täyskorjauksen, sisus-
tuksen yleisilmeen parantamisen sekä erilaisten järjestelmien päivitystä 
tai uusimista.

Kustannukset ja aikataulu

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 10,5 miljoonaa euroa (0,25 milj. 
euroa/vaunu).

Poistot ovat noin 1,1 milj. euroa/vuosi. Vuosittainen vakuutusrahasto-
maksu on 0,1 %.

Liikenneliikelaitos rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut 
ovat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (korkokanta 1 % ja laina-aika 
10 vuotta).
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Liikenneliikelaitos laskuttaa raitiovaunujen peruskorjauksen poistot, ko-
rot ja vakuutusrahastomaksun Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-
mältä (HSL) operointikustannusten yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutetta-
vista operointikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kau-
pungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 hyväksynyt väliosalla varusteltujen nivelrai-
tiovaunujen korjausohjelman, joka kattaa uudet vuosina 2017-2019 teh-
tävät toimenpiteet. Korjausohjelman arvo on 8,7 milj. euroa. Liikennelii-
kelaitoksen johtokunnan esittämä täyskorjauksen hankesuunnitelma 
(10,5 milj. euroa) sisältää edellä mainitun korjausohjelman lisäksi vuo-
sien 2014-2016 aikana tehdyt täyskorjaukset (1,8 milj. euroa). Hanke-
suunnitelman mukaiset, vuosien 2017-2019 aikana tehtävät täyskor-
jaukset on mahdollista toteuttaa HSL:n hallituksen 13.6.2017 hyväksy-
män korjausohjelman lisärahoituksen (4,2 milj. euroa) ja vuonna 2010 
solmitun raitioliikenteen liikennöintisopimuksen perusteella peruskor-
jaukseen ja vaihto-osiin vielä vuoden 2017 alussa käytettävissä olevan 
määrärahan (4,5 milj. euroa) puitteissa. 

Raitiovaunujen täyskorjauksien toteuttamiseen on varauduttu kaupun-
ginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion ja 
kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 talousar-
vioehdotuksen liitteinä olevissa liikenneliikelaitoksen 10-vuotisissa in-
vestointiohjelmissa.

Hanke toteutetaan loppuun vuosina 2018-2019.

Hankkeen arviointi

Hanke on taloudellisesti ja teknisesti perusteltu. Nykyistä MLNRV2-rai-
tiovaunukalustoa voidaan täyskorjauksen ansiosta hyödyntää vielä 
2020-luvun lopulle saakka. Täyskorjaus vähentää huollon tarvetta ja te-
hostaa kaluston käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä kunnossapidossa. 
Täyskorjaus on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin kokonaan 
uuden kaluston hankinta tässä vaiheessa.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 osaltaan hyväksynyt metro- ja raitiovaunu-
kaluston kehittämisohjelmat, joiden yhtenä osana on väliosalla varus-
teltujen nivelraitiovaunujen täyskorjaus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017
2 MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 68

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen 
nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 
euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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§ 1135
V 17.1.2018, Kiinteistöjen vaihto Helsingin kaupungin ja Englantilai-
sen koulun säätiön kesken

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan teke-
mään Englantilaisen koulun kanssa kiinteistövaihdon liitteenä 1 olevan 
vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti mm. seuraavin ehdoin: 

1

Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suu-
ruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.

2

Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3

Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Vaihto tehdään liitteenä 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisin eh-
doin. 

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan tarvit-
taessa tekemään vähäisiä muutoksia vaihtokirjan ehtoihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
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juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Englantilaisen koulun säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistöjen vaihto

Esityksen mukaan kaupunki vaihtaa Englantilaisen koulun säätiön 
kanssa rakennettuja kiinteistöjä siten, että kaupunki vastaanottaa sää-
tiön nykyisen Meilahdessa sijaitsevan koulukiinteistön ja luovuttaa sää-
tiölle nyt Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön vuokraamansa 
Vanhan Viertotien kiinteistön.

Mäntytie 14

Englantilainen koulu toimii osoitteessa Mäntytie 14, 00270 Helsinki. 
Englantilaisen koulun säätiö on etsinyt koululle uusia tiloja ja neuvotte-
luja on käyty vuodesta 2010 alkaen. Koulun oppilasmäärät ovat kasva-
neet ja nykyiset tilat Mäntytiellä ovat käyneet ahtaiksi ja huonokuntoi-
siksi. Säätiön tarkoituksena on saada yhteiset tilat koko koululle: ala- ja 
yläkoululle, lukiolle ja esikoululle. Tällä hetkellä yläkoulu ja lukio toimi-
vat eri paikassa. 

Mäntytien rakennuksen peruskorjaus tulisi suunnitelmien mukaan kal-
liimmaksi kuin uuden rakentaminen. Lisärakentamista varten tontilla ei 
ole rakennusoikeutta tarpeeksi koulun tilatarpeisiin.

Vanha viertotie 23

Vanha viertotie 23 on vuokrattu Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. 
Metropolia siirtää oman ilmoituksensa mukaan Vanhan viertotien toi-
minnat uudelle Myllypuroon syksyllä 2019 valmistuvalle kampukselle. 
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Kaupungilla ei ole omaa käyttöä kiinteistölle sen jälkeen. Kaupunkiym-
päristön toimiala ei näe estettä kohteen myymiselle Englantilaisen kou-
lun säätiölle.

Esittelijän perustelut

Omistusoikeus

Kiinteistönvaihdolla molemmat osapuolet saavat kokonaan omistuk-
seensa asemakaavan mukaiset tontit rakennuksineen välirahan mak-
sua vastaan.

Vanhan viertotien kiinteistön luovutushinta on yhteensä 13 300 000 eu-
roa. Mäntytien kiinteistön luovutushinta on yhteensä 3 300 000 euroa. 
Englantilaisen koulun säätiö maksaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Kiinteistöjen vaihdon ehtona on, että Englantilaisen koulun säätiön hal-
litus hyväksyy neuvotellun vaihtokaupan ja että kaupunki myöntää sää-
tiölle lyhennysohjelmallisen lainan.

Hallintaoikeus

Mäntytien kiinteistön hallinta jää Englantilaisen koulun säätiölle siihen 
saakka, kunnes Vanhan viertotien saneeraus on valmis ja säätiö on ot-
tanut sen käyttöönsä viimeistään 31.12.2021. Säätiö ei maksa kaupun-
gille vuokraa ajalta, jolloin Mäntytien kiinteistö on kaupungin omistuk-
sessa mutta säätiön hallinnassa.

Vuokrasopimuksen siirto

Kaupunki siirtää Metropolian kanssa tekemänsä Vanhan viertotien kiin-
teistön alkuperäisen vuokrasopimuksen säätiölle vaihtokirjan allekirjoi-
tushetkellä. 

Kiinteistöjen ylläpito

Mäntytie 14

Säätiö hoitaa ja ylläpitää omalla kustannuksellaan hallinnassaan ole-
vaa Mäntytien kiinteistöä hallinta-ajan päättymiseen saakka. Hoito- ja 
ylläpitovelvollisuus ei sisällä velvoitetta ryhtyä peruskorjaus- tai perus-
parannustoimenpiteisiin.

Vanha viertotie 23

Säätiö vastaa Vanhan viertotien kiinteistön muista hoito- ja ylläpitotoi-
menpiteistä (muista kuin korjauksista) sekä näihin liittyvistä kustannuk-
sista.
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Metropolian voimassa oleva vuokrasopimus siirretään vaihtokirjan alle-
kirjoituksella säätiölle. Jos kiinteistöä ei voida käyttää Metropolian 
vuokrausaikana vuokralaisen toimintaan terveys- ja turvallisuussyistä ja 
Metropolia esittää korjausvaatimuksia, on sovittu, että kaupunki korjaa 
kustannuksellaan tilat käyttökelpoiseen kuntoon.

Kaupunki neuvottelee säätiön valtuuttamana ja puolesta Metropolian ti-
lojen tyhjentämisestä ja vuokrasopimuksen päättämisestä. Kaupunki 
vastaa vuokrasopimuksen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvista 
kustannuksista.

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Säätiötä sitoo 15.12.1995 allekirjoitetun lahjakirjan ehto, jonka mukaan 
säätiö joutuu maksamaan kaupungille Mäntytien kiinteistön maksamat-
tomana olevan kauppahinnan, mikäli Mäntytien kiinteistö luovutetaan 
tai sillä olevaa rakennusta käytetään muuhun kuin koulutarkoitukseen.

Kaupunki vapauttaa säätiön lahjakirjan maksuvelvoitteesta kiinteistöjen 
omistuksen luovutushetkellä. Osapuolet ovat sopineet korvaavan vel-
voitteen perustamisesta Vanhan viertotien kiinteistöön.

Säätiön korvaava velvoite on sopimussakko 900 000 euroa sidottuna 
elinkustannusindeksiin. Sopimussakko erääntyy maksettavaksi, kun 
säätiö luovuttaa Vanhan viertotien kiinteistön omistus- ja hallintaoikeu-
den (ei koske nykyistä vuokralaista Metropolia) tai käyttää kiinteistöä 
muuhun kuin yllä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä lopeta käyttötar-
koituksen vastaista toimintaa 30 päivän kuluessa saatuaan siitä kau-
pungilta kirjallisen huomautuksen.

Nyt sovittu uusi luovutus- ja käyttötarkoitussidonnaisuutta koskeva vel-
voite on voimassa niin kauan kuin säätiö omistaa Vanhan viertotien 
kiinteistön.

Koulu on käynnistänyt keskustelut kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan kanssa koulusopimuksen tekemiseksi koulun ja kaupungin välille. 
Koulusopimus on tarpeellinen, koska koulu on järjestelyn edellytyksenä 
myöhemmin v. 2020 hakemassa peruskorjauslainaa sopimuskouluihin 
sovellettavin ehdoin.

Verot

Osapuolet vastaavat luovuttamiensa kiinteistöjen kiinteistöveroista hal-
linta-ajoiltaan.

Kiinteistöjen luovutusrajoitukset
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Vanha viertotie 23:n kiinteistö on siirtynyt vuonna 1995 korvauksetta 
Suomen valtiolta Helsingin kaupungille edelleen käytettäväksi opetus-
tarkoituksiin. Luovutetut kiinteistöt ovat opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain siirtymäsäännösten johdosta ns. ikuisen luovu-
tusrajoituksen piirissä.

Kaupunki on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa luovutusra-
joitusten alaisten kiinteistön myyntihintojen käyttämiseen kampushank-
keen rakentamisen rahoittamiseen vähennettynä rakennuksiin myynti-
hetken ja vuonna 1995 tapahtuneen siirron välillä tehdyillä käypää ar-
voa korottavilla investoinneilla.

Tällaisten kaupungin kiinteistöihin tekemien investointien määrä on ul-
kopuolisen arvioitsijan 29.8.2016 tehdyn arvion mukaan Vanhan vierto-
tien osalta 0,94 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 28.9.2017 päätöksen, jonka mukaan 
valtio ei tule määräämään palautettavaksi kaupan kohteena olevien 
valtion luovuttamien rakennusten suhteellisen osan osuutta valtiono-
suuskäytöstä pois jäävän omaisuuden käyvästä arvosta, mikäli lahjoi-
tusvarat ja niitä koskeva palautusvelvollisuus siirretään uuteen Myllypu-
ron kampushankkeeseen. Päätöksen mukaan valtionavustuksia vas-
taava suhteellinen osuus kiinteistöjen käyvästä arvosta pitää sijoittaa 
oman pääoman ehtoisesti kampuksesta huolehtivaan kiinteistöyhtiöön. 
Kyseinen summa tulee ottaa huomioon laskettaessa Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:ltä Myllypuron kampuksen tiloista perittävää pää-
omavuokraa.

Kiinteistöjen luovuttamista koskevaan puitesopimuksen kannalta ope-
tus- ja kulttuuriministeriön päätös tarkoittaa sitä, että se osuus 13,3 mil-
joonan euron kiinteästä kauppahinnasta, joka kohdistuu luovutusrajoi-
tuksen alaisiin kiinteistöihin, tulee sijoittaa vastikkeetta Kiinteistö Oy 
Myllypuron kampukseen vähennettynä kaupungin ko. kiinteistöihin te-
kemillä käypää arvoa korottavilla investoinneilla.

Luovutusrajoituksen piirissä olevan kiinteistön osuus kauppahinnasta 
on yhteensä 13,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöihin kohdistuvat käypää 
arvoa korottavat kaupungin investoinnit on alustavasti arvioitu yhteensä 
0,94 miljoonan euron suuruiseksi. Näin ollen kaupungin tulee opetus- ja 
kulttuuriministeriön päätöksessä todettujen ehtojen täyttämiseksi sijoit-
taa kiinteistöjen kauppahinnasta Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen 
vastikkeetta alustavan arvion mukaan 12,36 miljoonaa euroa. 

Kiinteistönvaihdon talousarviovaikutteisuus sekä rahoittaminen

Kiinteistönvaihdosta kirjataan tuloja yhteensä 13 300 000 euroa. Tulot 
jakautuvat maanmyynnistä ja rakennuksesta saataviin tuloihin. Lisäksi 
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tuloista kirjataan tase arvon osuus investointitalouden maanmyynteihin 
ja rakennusten myynteihin. Pääosa tuloista kirjautuu käyttötalouden 
puolelle talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Järjestelyssä saatava luovutushinnaltaan 3 300 000 euron suuruinen 
Mäntytien kiinteistö on menovaikutteinen. Järjestelyyn käytetään kau-
punkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettua kiinteistöjen ostoon tar-
koitettua määrärahaa. 

Kiinteistönvaihdon toteuduttua kaupunginhallitus myöntää 12 360 000 
euroa vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut 
kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi vastikkeettoman sijoituk-
sen maksamiseen Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle. Määrärahan 
suuruus tarkentuu kaupunginhallituksen päätöksen yhteydessä.

Päätöksen mukaan valtionavustuksia vastaava suhteellinen osuus kiin-
teistöjen käyvästä arvosta pitää sijoittaa oman pääoman ehtoisesti 
kampuksesta huolehtivaan kiinteistöyhtiöön. Kyseinen summa tulee ot-
taa huomioon laskettaessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä Myl-
lypuron kampuksen tiloista perittävää pääomavuokraa.

Järjestelyyn tarvittava lainarahoitus

Järjestelyn toteutumisen edellytyksenä on, että koulu saa kaupungilta 
Vanhan viertotien koulurakennuksen ostoon tarvittavaa välirahaa var-
ten 10 000 000 euron suuruisen hankintalainan. Lainaa varten tarvitta-
vat määrärahat sisältyvät vuoden 2018 talousarvion kohdalle 9 01 02 
02, muut koululainat.

Vanhan viertotien koulurakennuksen kunto edellyttää lisäksi, että ra-
kennuksen vapauduttua Metropolia Ammattikorkeakoulun käytöstä, 
Englantilainen koulu tarvitsee lainaa myös peruskorjausta varten. Kou-
lun arvioima lainatarve on 15 000 000 euroa, ja sitä vastaava määrära-
hatarve on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa taloussuunnitelma-
vuodelle 2020. Kyseisen lainan koulu on ilmaissut tarvitsevansa sopi-
muskouluille luodun koululainajärjestelmän mukaisin lainaehdoin.

Lopuksi

Ottaen huomioon Vanha viertotie 23:n tulevan vapautumisen Metropo-
lia Ammattikoululta ja Englantilaisen koulun säätiön tarpeen uusille 
koulutiloille on perusteltua toteuttaa neuvoteltu kiinteistöjen vaihtokaup-
pa. Järjestelyssä molemmat osapuolet saavat etua, koulu saadessaan 
kohtuullisilla muutoksilla käyttökelpoisen hyvän koulurakennuksen ja 
kaupunki löytäessään uuden käyttäjän olemassa olevaan mutta tyhjäk-
si jäävään rakennukseensa. Samalla koulun nykyinen kiinteistö vapau-
tuu kehittämiskohteeksi.
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Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaihtokirjaluonnos 16.3.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Englantilaisen koulun säätiö sr Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 131

HEL 2017-002530 T 10 01 01 01

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupun-
ki vaihtaa kiinteistöjä Englantilaisen koulun säätiön kanssa liitteenä nro 
1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mukaisesti sekä seuraavin ehdoin: 

1
Helsingin kaupunki luovuttaa Englantilaisen koulun säätiölle 12 834 
m²:n suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 9 064 m²:n suu-
ruisen rakennuksen liittymineen osoitteesta Vanha viertotie 23, 00350 
Helsinki.
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2
Englantilaisen koulun säätiö luovuttaa Helsingin kaupungille 2 048 m²:n 
suuruisen tontin ja sillä olevan kokonaisalaltaan 4 326 m²:n suuruisen 
rakennuksen liittymineen osoitteesta Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

3
Englantilaisen koulun säätiö suorittaa kaupungille välirahaa 10 000 000 
euroa. 

Muuten vaihto tehdään liitteenä nro 1 olevan vaihtokirjaluonnoksen mu-
kaisin ehdoin. 

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakun-
nalla on tarvittaessa oikeus tehdä vähäisiä muutoksia vaihtokirjan eh-
toihin.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön vaihtoa varten tarvit-
tavan 3,3 miljoonan euron suuruisen määrärahan.

Vaihto voidaan toteuttaa vasta, kun siihen on osoitettu tarvittavat mää-
rärahat.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Leena Suikkanen, myyntineuvottelija, puhelin: 310 34297

leena.suikkanen(a)hel.fi
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§ 1136
Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettaminen

HEL 2017-012104 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosille 2018 - 2021 Helsingin nuorten vaikut-
tamisjärjestelmäksi Ruudin, jonka toimintamuodot ja toiminnassa sovel-
lettavat periaatteet on koottu liitteeseen 1. 

Samalla kaupunginhallitus asetti toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2018 
Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuor-
ten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikut-
tavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitte-
lussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henki-
löt: 

Saaid Farah
Jesse Lomma
Kaapo Haapanen
Evi Koivunen
Hamsa Hussein
Elias Mustamand
Huda Mumin
Sigrid Autio
Kasper Rautalinko
Oona Sainio
Khalid Omar
Mikael Poutiainen
Jim Koskinen
Ousman Saho
Sadiq Suleiman
Tilda Lassila
Vivian Ljungqvist
Dan Cederlöf
Jani Alanen
Mahdi Mateen
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneu-
voston työskentelyn tukemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että  

 Helsingin nuorisoneuvoston vaaleissa äänioikeus on 13 -17 -vuo-
tiailla nuorilla ja oikeus asettua ehdolle nuorilla, jotka ovat täyttäneet 
13 vuotta, mutta eivät 18 vuotta ennen kuin kulloinkin valittavan 
nuorisoneuvoston toimikausi alkaa, ja että

 nuorisoneuvoston jäsenmäärä on vuodesta 2019 alkaen 30 jäsentä, 
ja että

 nuorisoneuvoston toimikausi on 1.1.2020 lukien kaksi vuotta. 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat osastopäällikkö Katri Kairimo ja opetus-
konsultti Kirsi Verkka sekä Ruudin ydinryhmän jäsenet Sigrid Autio, 
Dan Cederlöf, Kaapo Haapanen, Evi Koivunen, Jim Koskinen, Tilda 
Lassila, Laura Lehtiö, Vivian Ljungqvist, Mikael Poutiainen ja Kasper 
Rautalinko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti.pdf
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys perusteluineen.pdf
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys perusteluineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta ja kasvatuksen ja koulutuksen lau-
takunta ovat tehneet esityksen nuorten vaikuttamisjärjestelmän Ruudin 
(jäljempänä Ruuti) asettamisesta vuosille 2018 - 2021. Kaupunginhalli-
tuksen päätösehdotus noudattaa pitkälti lautakuntien esityksiä.
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Esitys nuorisoneuvoston nimettävistä perustuu Ruudin ydinryhmän 
vaaleissa annettuihin ääniin. Äänestysprosentti syksyn vaaleissa oli 
huomattavasti aiempaa korkeampi, noin 40 prosenttia.

Päätösehdotuksessa Ruudin toimintamuodot ja toiminnassa noudatet-
tavat periaatteet on erotettu omaksi asiakirjakseen, nuorten vaikutta-
misjärjestelmä Ruudin kuvaukseksi, joka muodostaa perustan Ruudin 
toiminnalle. Tämä vaikuttamisjärjestelmän kuvaus on päätösehdotuk-
sen liitteenä 1.   

 Päätösehdotukseen on sisällytetty lausunnot yhtenä Ruudin toiminta-
muotona. Tältä osin päätösehdotus vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan lau-
takunnan esitystä.

Päätösehdotusta on lautakuntien esitykseen verrattuna täydennetty 
myös nuorisoneuvostoon ehdokkaaksi asettumista koskevan ikärajan 
osalta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan esityksessä on vaikuttamis-
järjestelmää koskevassa osassa perusteltu Ruudin ydinryhmän nimeä-
mistä nuorisoneuvostoksi ja todettu, että nuorisoneuvoston vaikuttami-
sen paikkoja lisätään kaikissa toimielimissä. Jälkimmäinen kohta on kir-
jattu vaikuttamisjärjestelmän kuvaukseen niin, että nuorisoneuvoston 
vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätään ja parannetaan kaupungin kai-
kessa toiminnassa ja toimielimissä. 

Vaikuttamisjärjestelmän periaatteita on lautakuntien esityksiin nähden 
täsmennetty toteamuksella, että kun nuorisoneuvoton toimikausi pite-
nee kaksivuotiseksi, niin nuorisoneuvostoon valitut voivat jatkaa toimin-
taansa, vaikka he täyttävät 19 vuotta toimikauden aikana. Ehdokkaaksi 
asettumisen yläikäraja on kirjoitettu vastaamaan päätösehdotusta niin, 
että ehdokkaaksi voi asettua nuori, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta en-
nen nuorisoneuvoston toimikauden alkamista.

Ruudin osallistuvan budjetoinnin alaikäraja on laskettu 12 vuoteen, kun 
lautakuntien esityksessä ikäraja oli 13 vuotta. Tämän muutoksen taus-
tana on kaupunginhallitutuksen 13.11.2017 tekemä päätös osallisuus-
mallista ja sen rahoituksesta. Päätöksessään kaupunginhallitus muutti 
osallisuusmallin alaikärajaa siten, että ehdotuksien tekemiseen ja niistä 
äänestämiseen on mahdollisuus 12 vuotta täyttäneillä. Nuorisoneuvos-
ton vaalien osalta esitetään edelleen 13 vuoden alaikärajaa. Nuoriso-
neuvoston työskentelyn kannalta ikähaarukka kasvaa liian laveaksi, jos 
neuvoston nuorimmat jäsenet voivat olla vielä 12-vuotiaita, kun vanhim-
mat täyttävät jo 18 vuotta. Lisäksi alaikäraja nuorten aloitteen tekemi-
selle on hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan 13  vuotta.
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Lautakuntien esityksissä vaikuttamisjärjestelmien kuvaukseksi on to-
dettu, että neuvostossa on neljä toimialaryhmää, joiden koolle kutsumi-
sesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja. Kohtaa on nyt 
muokattu niin, että kukin toimialajohtaja vastaa ryhmän koolle kutsumi-
sesta ja työn tukemisesta.

Päätösehdotuksen taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2011 Helsingin kaupungin nuorten vai-
kuttamisjärjestelmä Ruudin käyttöön ottamisesta. Ruudin tavoitteena 
on ollut huomioida nuorten monimuotoisuus Helsingissä ja luoda erilai-
sille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille 
itselleen ominaisella tavalla. Järjestelmän avulla on pyritty lisäämään 
nuorten mahdollisuuksia käydä jatkuvia neuvotteluja päätöksentekijöi-
den kanssa nuoria itseään kiinnostavista asioista jo asioiden valmiste-
luvaiheessa. 

Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista on haluttu tehdä Helsingissä 
mahdollisimman helppoja ja monipuolisia. Ruudin tavoitteena on ollut, 
että jokaisella helsinkiläisellä nuorella on vähintään yksi vaikuttamisen 
kokemus vuodessa. 

Ruudin toiminta on kohdennettu 13–17 -vuotiaisiin nuoriin, joita asuu 
kaupungissa tällä hetkellä noin 25 000. Päättäjien ja virkamiesten kes-
kuudessa on vallinnut laaja konsensus sille, että Helsingin kokoisessa 
kaupungissa nuorten osallisuutta on syytä toteuttaa monimuotoisem-
min kuin vain edustuksellisen nuorisovaltuuston kautta. Vahva kansa-
laisyhteiskunta on myös toimivan edustuksellisen demokratian edelly-
tys. 

Ruudin toimintamuotoja ovat alusta lähtien olleet nuorisovaltuustoa 
vastaava Ruudin ydinryhmä, koulujen oppilaskunnat, erilaiset nuorten 
toimintaryhmät sekä erityisesti päättäjien ja nuorten tapaamisiin keskit-
tyneet tapahtumat. Näiden lisäksi järjestelmä on täydentynyt kaupun-
ginvaltuuston 25.3.2014 tekemän päätöksen mukaisesti nuorten aloi-
teoikeudella, sekä osallistuvan budjetoinnin toimintamallilla. Nuorten 
osallistuva budjetointi on vakinaistettu kaupunginvaltuuston 16.3.2016 
tekemän periaatepäätöksen mukaisesti koko Helsingin kattavaksi toi-
minnaksi nuorisotoimessa ja opetuksessa. 

Ruuti-toiminnan ja järjestelmän resursointi, organisointi ja kehittäminen 
ovat olleet nuorisotoimen ja opetustoimen päävastuulla, 1.6.2017 al-
kaen kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
loilla. 

Vuonna 2016 Palvelumuotoilutoimisto Palmu teki järjestelmästä laaja-
mittaisen arvioinnin, jonka tulosten käsittelyn yhteydessä todettiin tarve 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2017 35 (129)
Kaupunginhallitus

Asia/7
18.12.2017

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

jo osittain muuttuneen järjestelmän uudistamiselle. Muutostarvetta näh-
tiin erityisesti nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisessa, Ruudin joh-
tamisrakenteiden selkeyttämisessä sekä toiminnan painopisteen siirtä-
misessä tapahtumien sijasta tekemiseen ja toimintaan. 

Ruudin ydinryhmä on tuonut vahvasti esiin tarpeen kehittää Ruuti-jär-
jestelmää, selkeyttää ydinryhmän asemaa ja tehtävää sekä muuttaa 
ryhmän nimeä.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu arvioinnin tu-
losten pohjalta vuoden 2017 aikana nuoriso- ja opetustoimen yhteistyö-
nä. Järjestelmän uudistamista on tehty yhteistyössä nuorten kanssa ja 
arvioinnin tuloksia on täydennetty nuorilta saadun palautteen ja kehittä-
misideoiden pohjalta. Tärkeää materiaalia ovat olleet mm. Ruudin ydin-
ryhmän kokousmuistiot, lausunnot, kehittämispäivät, toimialajohtajien 
tapaamiset ja ydinryhmän kanssa pelatun osallisuuspelin tulokset. 

Nyt esitetyn Ruuti-järjestelmän sisältöön ovat vaikuttaneet myös ke-
väällä 2017 oppilaille ja opiskelijoille pidetty yhteiskehittämisen työpaja 
sekä oppilaskuntapäiviltä saatu palaute. Ruudin kehittämiseksi on käy-
ty keskusteluja apulaispormestarien ja toimialajohtajien tapaamisissa. 
Helsingin johtamisjärjestelmän uudistus, uusi kaupunkistrategia sekä 
esitys uudesta osallisuusmallista toimivat osaltaan uudistuksen pohja-
na. 

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän uudistuksessa on otettu huomioon myös 
vuonna 2017 käsittelyssä olleet kaupunginvaltuuston jäsenten esittä-
mät toivomusponnet, liittyen nuorten vaikuttamismahdollisuuksien vah-
vistamiseen ja aloiteprosessin kehittämiseen. 

Valmistelun kuluessa Ruudin ydinryhmä on toivonut ydinryhmän nimen 
muuttamista paremmin ryhmän toimintaa kuvaavaksi ja helpommin 
viestitettäväksi. Ydinryhmä äänesti useista vaihtoehdoista parhaimmak-
si Helsingin nuorisoneuvoston.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän kehittämisessä on huomioitu uuden kun-
talain 26 §, jossa määritellään kunnan velvoitteet nuorten vaikuttajaryh-
män asettamiseksi.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmän lähtökohdat ja periaatteet

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän alkuperäinen ajatus laajasta ja monipuo-
lisesta mallista koetaan edelleen yleisesti hyväksi, ja se toimii uudistuk-
sen lähtökohtana. Ruudille asetettua tavoitetta jokaisen helsinkiläisen 
nuoren vuosittaisesta vaikuttamisen kokemuksesta pidetään myös toi-
mivana ja hyvällä tavoin haastavana.  
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Vaikuttamiskokemuksen aikaansaaminen tarkoittaa eri asioita eri nuo-
rille, sillä nuorten lähtökohdat, motivaatio ja toimintatavat vaihtelevat 
suuresti. Vaikuttamiskokemuksen synnyttäminen pientä joukkoa laa-
jemmalle osalle nuoria edellyttää jatkossakin erilaisia tekoja ja toiminta-
muotoja. Lisäksi tarvitaan mahdollisuutta toiminnan joustavaan ja ko-
keilevaan kehittämiseen, panostusta nuorten taitojen vahvistamiseen 
sekä aikuistoimijoiden myönteistä asennetta ja ymmärrystä asiaa ja 
omaa rooliaan kohtaan. 

Jo vakiintunut Ruuti-nimi ja brändi nähdään edelleen tarpeellisena säi-
lyttää, vaikkakin sen käyttö kaipaa selkiyttämistä. Ruudin monimuotoi-
suus on osaltaan asettanut haasteita sen viestimisessä käyttäjille ja vir-
kamiehille. Etenkin nuorille ja kaupungin henkilöstölle Ruudin kokonai-
suus on hahmottunut osittain sekavana ja epäselvänä. 

Ruuti-brändin keskeinen lisäarvo on siinä, että sen avulla voidaan te-
hokkaasti viestiä nuorten vaikuttamistoimintaa ja toisaalta seurata sen 
toteutumista. Brändin tarkoitus ei kuitenkaan ole määritellä tai nimetä 
Ruudin tekemistä ja toimintaa. Ruuti on yläkäsite, joka jatkossa helpot-
taa koko kaupungin tahtotilan kommunikointia niin nuorille kuin myös 
kaupunkiorganisaation sisäisesti.

Vaikuttamisjärjestelmän kuvaus

Nuorten vaikuttamisjärjestelmän läpileikkaavia periaatteita ovat osalli-
suuden ja vaikuttamisen taitojen oppiminen, tasa-arvo ja yhdenvertai-
suus, toisten hyväksi toimiminen, alueellisuus ja yhdessä tekeminen 
sekä osallistumisen monimuotoisuus. 

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti auttaa kaikkia nuoria tekemään 
vaikuttavia tekoja yhteisönsä hyväksi ja se myös lisää nuorten luotta-
musta Helsingin tulevaisuuteen asuinpaikkana. Ruuti toimii kaikille nuo-
rille osallisuuden ja vaikuttamisen oppimisympäristönä, jossa on mah-
dollista harjoitella ja hankkia osallisuuden, vaikuttamisen ja yhteisölli-
syyden rakentamisen taitoja. Ruudissa on helppoa toimia. Ruuti myös 
mahdollistaa helsinkiläisten nuorten vaikuttajien verkostoitumisen, vah-
vistaen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ruudin toiminta jäsentyy neljän toimintamuodon kautta, eli omaehtoi-
sen toiminnan tukemisen, edustuksellisen toiminnan, osallistuvan bud-
jetoinnin ja yhteiskehittämisen ja tapahtumien kautta. Nämä toiminta-
muodot on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa vaikuttamisjärjestel-
män kuvauksessa. 

1. Omaehtoisen toiminnan tukeminen: avustukset ja aloiteoikeus
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Nuorten osallisuus toteutuu kaupungissa monin eri tavoin ja keskeinen 
niistä on nuorten omien ideoiden ja toiminnan syntyminen ja näiden tu-
keminen. 

Nuorten vaikuttamisjärjestelmän tehtävänä on lisätä vuoropuhelua 
nuorten ja kaupungin välillä, jotta nuorten omaehtoinen toiminta mah-
dollistuu. Nuorten omaehtoista toimintaa tuetaan neuvonnan ja ohjauk-
sen keinoin sekä projektiavustuksilla.

Nuorten aloiteoikeuden avulla 13–17-vuotiaat helsinkiläiset nuoret voi-
vat tehdä aloitteita tärkeiksi katsomissaan ja kaupungin toimivaltaan 
kuuluvissa asioissa. Aloite tehdään kaupungin verkkosivustolla, mistä 
löytyvät ohjeet aloitteen tekemiseen. 

Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kah-
desti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 
sekä nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuoril-
la on jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn 
yhteydessä myös puheoikeus. Tätä koskeva esitys on parhaillaan val-
misteltavana kaupunginkansliassa.

Aloiteprosessia kehitetään jatkossa nykyistä sujuvammaksi ja helpom-
min seurattavaksi. Aloitteisiin vastaamisen tapaa muutetaan nuoriso-
lähtöisemmäksi ja vuorovaikutteisemmaksi.

2. Edustuksellinen toiminta: Helsingin nuorisoneuvosto sekä oppilas- ja 
opiskelijakunnat

Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsingin nuorisoneuvostoksi (jäl-
jempänä nuorisoneuvosto). Nuorisoneuvoston tehtävänä on edistää ja 
tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toimin-
nan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Nuorisoneuvostoon 
valitaan vuodesta 2019 alkaen vaaleilla 30 varsinaista jäsentä. Vaaleis-
sa ehdokkaaksi voivat asettua ja äänestää 13–17 vuotiaat helsinkiläiset 
nuoret. Lautakuntien perusteluista poiketen ehdokkaaksi asettuvalta on 
päätösehdotuksessa edellytetty, että hän ei ole täyttänyt 18 vuotta en-
nen nuorisoneuvoston toimikauden alkamista, eli vaalia seuraavan vuo-
den alkua.

Nuorisoneuvoston toimintakausi on vuodesta 2020 alkaen kaksi vuotta. 
Lautakuntien perusteluja on täydennetty vaikuttamisjärjestelmän ku-
vauksessa toteamuksella, että nuorisoneuvostoon valitut jäsenet voivat 
toimia neuvostossa toimikauden loppuun saakka, vaikka he täyttäisivät 
18 vuotta toimikauden aikana, tai kaksivuotisen toimikauden aikana 19 
vuotta. Nuorisoneuvoston asettaa virallisesti kaupunginhallitus aina 
neuvoston kauden alkaessa. 
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Pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestari myös toimii yh-
teyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä. 

Nuorisoneuvoston vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suunnitte-
luun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan vahvistetaan. Nuori-
soneuvoston vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätään ja parannetaan 
kaupungin kaikessa toiminnassa ja toimielimissä.  Neuvostossa toimii 
neljä toimialaryhmää, joiden koolle kutsumisesta ja työskentelyn tuesta 
vastaa kukin toimialajohtaja. 

Kaikissa kaupungin kouluissa on toimiva oppilas- ja opiskelijakunta. 
Oppilas- ja opiskelijakunnat vaikuttavat koulussa kouluviihtyvyyteen ja 
hyvään oppimiseen ja työskentelevät yhteistyössä koulun henkilöstön 
kanssa. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, jo-
ka edustaa kaikkia koulun oppilaita. 

3. Osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen

Nuorisopalvelukokonaisuudessa alueellinen nuorten osallistuva budje-
tointi, RuutiBudjetti, on laajentunut koko kaupungin kattavaksi toiminta-
muodoksi. Kaskossa on ollut käytössä koulujen ja oppilaitosten osallis-
tava suunnittelumalli Ruuti-raha. Uudessa Helsingin osallisuusmallissa 
koko kaupungin osallistuvan budjetoinnin alaikärajaksi on päätetty 12 
vuotta. Lautakuntien esitystä on nyt Ruutibudjetin ja Ruuti-rahan osalta 
täsmennetty niin, että alaikäraja on niidenkin osalta 12 vuotta.

Tavoitteena on yhteen sovittaa nämä kolme prosessia ja kehittää osal-
listuvaan budjetointiin helsinkiläisen nuoren näkökulmasta yksi selkeä 
ja loogisesti etenevä prosessi. Nuorten osallistuva budjetointi on peda-
gogiselta ajattelultaan yhtenäinen malli, joka huomioi alueellisen osal-
listumisen lisäksi nuorille avautuvat kaupunkitason mahdollisuudet.

Koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmien tavoitteena on, että nuo-
ret saavat kokemuksia myös koulun ulkopuolella tapahtuvasta vaikutta-
mistoiminnasta. Ruuti tarjoaa yhteistyömuotoja, verkostoja ja osaamis-
ta tämän tavoitteen toteutumiseksi. 

Sekä kaupungin osallisuusmallin että nuorten vaikuttamisjärjestelmä 
Ruudin toteutumisen edellytyksenä on motivoitunut ja osaava henkilös-
tö. Yhteiskehittämisen menetelmä- ja prosessiosaamista tulee vahvis-
taa kaupunkitasolla, samoin kuin dialogista osaamista. 

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä tuottaa koulutusta ja materiaalia nuorten li-
säksi eri henkilöstöryhmille kuten opettajille, nuorisotyöntekijöille ja vir-
kamiehille. Henkilöstölle tuotetaan Ruuti-käsikirja ja menetelmäopas.
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4. Tapahtumat

Tapahtumien tarkoitus on edistää nuorten osallisuuden ja vaikuttami-
sen taitojen oppimista sekä vuorovaikutusta kaupunkiorganisaation, jär-
jestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tapahtumat tukevat osaltaan 
myös nuorten omaehtoisen toiminnan ideointia, suunnittelua ja toteutta-
mista. Tapahtumien tarkempi sisältö ja ajankohdat päätetään vuosittain 
Ruuti- toimintasuunnitelmassa.

Ruuti-järjestelmän johtaminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta

Lautakunnat toteavat esitystensä lopuksi, että nuorten vaikuttamisjär-
jestelmä Ruudille laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma, joka hy-
väksytään kaupungin uuden osallisuusmallin mukaisissa rakenteissa ja 
toimielimissä. Toimintasuunnitelma pitää sisällään tarkemmat kuvauk-
set vuosittaisista toimintamuodoista, tapahtumista, vastuista ja aikatau-
luista.

Ruuti-järjestelmän koordinaatio- ja kehittämisvastuu on ensisijaisesti 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa. Lautakunnat olivat esittäneet yhteistä 
vetovastuuta. Ensisijaisen vastuutahon määrittely on kuitenkin tärkeää 
sen varmistamiseksi, että kaikki asiat tulevat asianmukaisesti käsitel-
lyiksi, eivätkä jää kahden toimijan varaan. Vaikuttamisjärjestelmän ku-
vausta on tarkistettu tältä osin. Toimialat sopivat käytännön vetovas-
tuista, ja tarkistavat tehtävänjakoa vuosittaisen toimintasuunnitelman 
laatimisen yhteydessä. Ruuti-järjestelmä on osa kaupungin osallisuus-
järjestelmää ja sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki toimialat. 

Ruuti-järjestelmän laajempi arviointi toteutetaan kerran strategiakau-
dessa, seuraavan kerran vuonna 2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti.pdf
2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys perusteluineen.pdf
3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys perusteluineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.11.2017 § 74

HEL 2017-012104 T 12 04 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle nuorten 
vaikuttamisjärjestelmän asettamista seuraavasti: 

1. Vuosille 2018–2021 asetetaan Helsingin nuorten vaikuttamisjär-
jestelmä Ruuti, jonka toimintamuodot ovat: omaehtoisen toimin-
nan tukeminen, edustuksellinen toiminta, lausunnot, yhteissuun-
nittelu ja osallistuva budjetointi sekä tapahtumat. 

2. Vaaleilla valittava Helsingin nuorten vaikuttajaryhmä asetetaan 
1.1.2018 alkaen Helsingin nuorisoneuvostoksi, johon kuuluu 
vuodesta 2019 alkaen 30 jäsentä, ja jonka toimintakausi on vuo-
desta 2020 alkaen kaksi vuotta.

Käsittely

14.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian käsittelyn aikana olivat kuultavina aluepäällikkö Katri Kairimo se-
kä Ruudin ydinryhmän jäsenet Tilda Lassila ja Laura Lehtiö. Asiantunti-
jat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisätään esityksen kohtaan 1: lausunnot 
(edustuksellinen toiminta -kohdan jälkeen).

Kannattaja: Elina Moisio

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
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§ 1137
Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitel-
man käyttö- ja hankintakustannuksia koskevan osan tarkistaminen 
vuosille 2017 - 2021

HEL 2016-013106 T 09 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan ehdotuksen Helsingin pe-
lastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman käyttö- ja han-
kintakustannuksia koskevan osan tarkistamisesta vuosille 2017-2021 ja 
totesi, että suunnitelmaan sisältyy viiden vuoden ajaksi käyttömenot ja 
investoinnit seuraavasti:

Helsingin pelastustoimen alueen öljyntorjuntasuunnitelman mukaiset 
käyttömenot 2017 - 2021:

Vuosi Käyttömenot   € Toimintatuo-
tot    €

Helsingin nettokus-
tannus    €

2017 626 000 - 481 000 145 000
2018 626 000 - 481 000 145 000
2019 626 000 - 481 000 145 000
2020 626 000 - 481 000 145 000
2021 626 000 - 481 000 145 000
Yhteensä 1 130 000 2 405 000 725 000

Käyttötalousosan toimintamenot ja toimintatuotot vaihtelevat vuosittain 
öljyvahinkojen määrästä ja vahinkojen laajuuksista riippuen. Nettokus-
tannusten osuus sisältää päätoimisen öljyntorjuntahenkilöstön palkat 
sivukuluineen.

Helsingin öljyntorjuntakaluston investoinnit 2017 - 2021:

Vuosi Hankintame-
not  € (ei sis. alv)

ÖSRA rahoi-
tus       € (ei 
sis.alv)

Helsingin nettokus-
tannus  €

2017 1 417 000 - 1 397 000 20 000
2018 2 400 000 - 1 600 000 800 000
2019 2 030 000 - 1 895 000 135 000
2020 2 800 000 - 2 585 000 215 000
2021 1 965 000 - 1 485 000 480 000
Yhteensä 10 612 000 - 8 962 000 1 650 000
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Kaupunginhallitus esitti Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle vahvistettavaksi ja edelleen öljysuojelurahaston hallitukselle 
tiedoksi toimitettavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Öljyntorjuntasuunnitelman tarkistus 2017_2021.pdf
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asia on käsiteltävä kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.2017, 
koska kaupungin hyväksymä suunnitelma on toimitettava kuluvan vuo-
den aikana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
öljysuojarahastolle. Öljysuojarahaston korvaukset perustuvat voimassa 
olevaan öljyntorjuntasuunnitelmaan.  

Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle on vuodesta 2005 alkaen kes-
kitetty kaupungin öljyvahinkojen torjunnan taloudellinen hoito. Öljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelma on laadittu yleisellä tasolla ja se on voi-
massa toistaiseksi. Suunnitelma on tarpeen uusia vain, mikäli öljyntor-
junnan järjestämisvastuita tai organisaatiota yleisellä tasolla muute-
taan. 

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannuksia 
koskevat osat tarkistetaan joka neljäs vuosi. Tarkistukset esitetään aina 
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viideltä vuodelta siten, että tarkistus koskee myös edellisen vahvistetun 
viisivuotisjakson viimeistä käyttö- ja hankintavuotta. Tarkistettavat osat 
ovat käyttö- ja torjuntakustannukset ja hankittava öljyntorjuntakalusto. 
Öljyntorjunnan hankittavasta kalustosta on laadittava luettelo. Käyttö-, 
torjunta- ja hankintakustannuksista esitetään viiden vuoden yhteenveto. 
Lisäksi päivitetään luettelot olemassa olevasta öljyntorjuntakalustosta.

Käyttötalousosaan on budjetoitu tulopuolelle öljyvahinkojen torjunnan 
kustannuksista vahinkojen aiheuttajilta saadut korvaukset sekä öljyntor-
junnan vuosittaisista ylläpitokustannuksista saadut käyttömenokorvauk-
set öljysuojarahastolta. Menopuolelle on budjetoitu koko kaupungin 
keskitetyn öljyntorjuntatoiminnan hoitamiseksi tarvittavien henkilöre-
surssien edellyttämät päätoimisen öljyntorjuntamestarin ja kalustomes-
tarin virat sekä öljyntorjunta-assistentin toimen (3 vakanssia) henkilös-
tömenot, öljyntorjuntakaluston korjaus- ja kunnossapitokustannukset, 
öljyntorjuntamateriaalien, -tarvikkeiden ja -imeytysaineiden hankinta-
menot sekä kaikkien öljyntorjuntavastuuvirastojen öljyntorjuntaan kou-
lutettavan henkilöstön koulutus- ja harjoituskulut.

Öljysuojarahasto

Öljysuojarahasto on ympäristöministeriön hoidossa oleva valtion talou-
sarvion ulkopuolinen rahasto, josta maksettavista korvauksista päättää 
valtioneuvoston asettama rahaston hallitus. Öljysuojarahaston varoista 
korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden tor-
junnan kustannuksia.

Alueellisella pelastustoimella on oikeus saada öljysuojarahastosta kor-
vausta vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisiin öljyn-
torjuntakaluston hankintakustannuksiin ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpi-
tämisestä ja koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Lisäksi voidaan har-
kinnanvaraisesti myöntää korvauksia öljyntorjuntakaluston varastointiti-
lojen hankintakustannuksiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistama öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma tulee toimittaa öljysuojarahaston hallitukselle. Öljy-
suojarahaston korvaukset perustuvat voimassa olevaan öljyntorjunta-
suunnitelmaan. 

Käyttömenot ja investoinnit

Pelastuslaitoksen mukaan suunnitelmakaudella käyttötalouden taso on 
626 000 euroa/vuosi. Öljysuojarahaston korvausprosentti käyttötalous-
kustannuksista pysyy 85 %:n tasolla, jolloin kaupungin nettokustannuk-
siksi jää 15 %.
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Koulutuksessa ylläpidetään kaupunki konsernin 800 peruskoulutetun ja 
230 erikoiskoulutetun henkilön osaamisen taso. Uusiin kalustojärjestel-
miin annetaan peruskoulutus.

Investointien taso on 2,1 miljoonaa euroa/vuosi. Öljysuojarahaston kor-
vausprosentti investoinneista pysyy 85 %:n tasolla, jolloin kaupungin 
nettokustannukseksi jää 15 %. Suunnitelmakaudella investointien pää-
paino on ylläpitävissä hankkeissa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Öljyntorjuntasuunnitelman tarkistus 2017_2021.pdf
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 8 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 189

HEL 2016-013106 T 09 05 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Keskuspuistoryhmä on tehnyt aloitteen Haaga-Maunulanpuron ottami-
sesta pilottialueeksi viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyömallin 
kehittämiseksi Helsingin pienvesien öljyntorjunnassa.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää ehdotusta yhteistyömallin kehittä-
misestä Helsingin pienvesien öljyntorjunnassa kannatettavana. 
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Helsingin kaupunkistrategiassa 2017−2021 kiinnitetään huomiota Hel-
singin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilan parantami-
seen ja vaelluskalakantojen elpymiseen. Myös öljyntorjuntasuunnitel-
mat ja toimintamallit tulee päivittää uuden strategian mukaisiksi.

Soveltuvien menetelmien etsiminen pienvesistöjen öljyntorjuntaan sekä 
öljypäästöjen jälkihoitoon on tärkeää erityisesti uhanalaisen meritaime-
nen lisääntymispurojen valuma-alueilla. Haaganpuro on merkittävänä 
uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueena sopiva kohde yhteistyö-
mallin pilottialueeksi. Puroa on kunnostettu vapaaehtoisten virtavesi-
kunnostajien, asukkaiden ja kaupungin toimesta. Vapaaehtoiset myös 
osallistuivat marraskuun 2016 öljypäästön jälkihoitoon aktiivisesti. 

Vapaaehtoistyö tulee tehdä vastuuviranomaisen ohjauksessa ja eri toi-
mijoiden tiiviissä yhteistyössä. Työturvallisuusnäkökohdat tulee ottaa 
huomioon myös vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyötä pitää koordinoi-
da ja ohjeistaa sekä järjestää koulutusta. Myös talkootyöhön tarvittavat 
asianmukaiset materiaalit ja jätehuolto pitää hoitaa vastuuviranomaisen 
tai alueen ylläpidosta vastaavan toimesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 31.10.2017 § 30

HEL 2016-013106 T 09 05 00

Lausunto

Keskuspuistoryhmä Susanna Pitkänen on lähestynyt Helsingin kaupun-
kia 27.2.2017 päivätyllä viestillä otsikolla: Maunulanpuron öljyntorjunta 
ja ennallistaminen yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja viranomais-
ten kanssa. Kirjelmässä esitetään erilaisia yhteistyömalleja maaöljyn-
torjunnassa viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa sekä asian 
pilotointia Haaga-Maunulanpuro-alueella. 

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Laki öljyvahinkojen torjunnasta 7§: Alueen pelastustoimi vastaa maa-
alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan. Se 
ohjaa myös öljyvahinkojen torjuntaan varautumista alueellaan siten 
kuin jäljempänä säädetään. 
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10§: Torjuntatöitä johtavaan henkilöön sovelletaan tehtävässään riko-
soikeudellista virkavastuuta koskevia säädöksiä. 

20§: Jos öljyvahinko tai aluskemikaalivahinko, sen vaara tai vahingon 
leviämisen mahdollisuus on niin suuri, että torjuntaviranomaisen käy-
tössä oleva henkilöstö tai kalusto ei riitä vahingon tehokkaaseen torjun-
taan tai ehkäisyyn, torjuntaviranomaisella on oikeus määrätä sataman 
pitäjä, laitoksen haltija, öljyn varastoija tai muu, jolla on torjuntakalustoa 
tai niiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, asettamaan nämä torjun-
taviranomaisen käyttöön, jolle tästä aiheudu toiminnanharjoittajalle koh-
tuutonta haittaa. 

Helsingin pelastuslaitos alueen pelastusviranomaisena vastaa öljyva-
hinkojen torjunnan johtamisesta ja suunnittelusta Helsingin kaupungin 
alueella. Helsingin pelastuslaitos on varautunut niin suuriin merellisiin 
öljyonnettomuuksiin, kuin maa-alueellakin tapahtuvaan öljyvahingon 
torjuntaan. Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntakalusto on hyvää ja 
nykyaikaista. Pelastuslaitoksen henkilöstö on koulutettu erilaisiin öljyn-
torjuntatilanteisiin. Pelastuslaitos on suunnitellut ja varautunut käyttä-
mään erilaisissa öljyntorjuntatilanteissa niin muita viranomaisia, muita 
kaupungin toimialoja kuin vapaaehtoisiakin. Helsingin kaupungilla on 
vahvistetun öljyntorjuntasuunnitelman mukaan yli 1600 henkilöä osoi-
tettu öljyntorjuntatehtäviin tarvittaessa. Helsinki-konsernista yhteistyö-
kumppaneineen on peruskoulutettu n. 900 henkilöä, joiden osaamisen 
ylläpidosta vastaa pelastuslaitos. Pelastustoiminnan johtaja päättää ai-
na tapauskohtaisesti, mitä resurssia hän missäkin tilanteessa tarvitsee 
ja mitä resurssia hän käyttää. Kuten laista huomataan, pelastustoimin-
nan johtaja toimii aina virkavastuulla, eli hän on vastuussa kaikista toi-
mintaan osallistuvista henkilöistä, sekä siitä, mitä nämä henkilöt torjun-
tatöissä tekevät. 

Pelastuslaitoksella on paljon kokemusta kolmannen sektorin ja vapaa-
ehtoisjärjestöjen kanssa toimimisesta. Edellä mainitut ryhmät ovat pe-
lastuslaitokselle tärkeitä yhteistyökumppaneita ja pelastuslaitoksella on 
pääsääntöisesti vain hyviä kokemuksia yhteistyöstä. Pelastustoiminta 
on erittäin järjestäytynyttä toimintaa, jossa tavoitteena on nopea ja am-
mattitaitoinen pelastustoiminta, sama koskee myös öljyntorjuntaa. Toi-
minnan täytyy olla sopimukseen perustuvaa, jossa pelastuslaitos ja jär-
jestö sopivat kummankin tehtävät, velvoitteet sekä seurannan. Viran-
omaisella on velvollisuus suorittaa viranomaisvalvontaa toiminnan tur-
vaamiseksi. Edellä mainituista syistä johtuen myös vapaaehtois- ja jär-
jestökentän täytyy olla hyvin järjestäytynyt ja työnsä osaava. Pelastus-
työn johtajalla täytyy olla varmuus siitä, mitä pelastustyöhön osallistuva 
vapaaehtoinen osaa sekä siitä, minkä yhteisön edustajana ao vapaa-
ehtoinen osallistuu pelastustoimintaan. 
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Pelastuslaitoksella ei ole mahdollisuutta tehdä sopimuksia useiden eri 
vapaaehtoisryhmien kanssa, vaan ryhmien tulisi liittyä jo olemassa ole-
viin yhteistyötahoihin, WWF, VPK tai VAPEPA. Yhteistyöjärjestön kaut-
ta esitetään pyyntö koulutuksesta ja sen järjestämisestä. Yhteistyöjär-
jestö pitää yllä hälytysjärjestelmää, sekä vastaa henkilöstönsä osaami-
sen tasosta. Asukas, taloyhtiötasolle vietynä järjestelmästä tulee haja-
nainen ja mahdoton hallita, taloyhtiöillä tuskin on kykyä ja tahtoa sitou-
tua esitetyn kaltaiseen ratkaisuun. Esitämme, että Keskuspuistoryhmä 
liittyy osaksi edellä mainittuja organisaatioita ja toiminta organisoidaan 
näiden järjestöjen kautta. Kaikki halukkaat on syytä organisoida ole-
massa olevien rakenteiden kautta. Helsingin kaupunki ei yleensä va-
kuuta erilaisten yhteisöjen jäseniä.

Kirjelmässä ehdotettuun koulutukseen esitetään vastaus yllä. Öljyntor-
juntavarusteita pelastuslaitoksella on riittävästi. Varusteiden jakaminen 
on suunniteltu nykyisin hyvin jouhevaksi operaatioksi, eikä se tule muo-
dostumaan torjuntatilanteessa esteeksi. Niitä ei kuitenkaan ole syytä ja-
kaa vain varmuuden vuoksi, koska muuten niiden kunnossapidosta ei 
ole varmuutta. Varusteiden jakaminen ei ole kiireisin toiminta öljyntor-
juntatilanteessa. 

Pelastustoiminnan johtaja vastaa lakisääteisesti myös onnettomuustie-
dottamisesta. Hälytysjärjestelmäksi ei sosiaalinen media sovellu, vaan 
siinä täytyy olla vakioitu ja varmasti toimiva turvallinen järjestelmä. Sel-
lainen on jo luotu, esimerkiksi yllä olevien toimijoiden kautta. 

Pitkäkestoisessa ja pienimuotoisessa jälkitorjunnassa vapaaehtoisten 
panos voisi olla merkittävä mutta tässäkin tulee muistaa, että toiminta 
täytyy olla johdettua, jotta tiedetään, kuka on vastuussa mistäkin toi-
menpiteestä jälkitorjunnan osalta. 

Pelastuslaitos on valmis jatkamaan kirjelmässä esitettyjen yhteistyötoi-
veiden käsittelyä, kunhan sille osoitetaan selkeä keskustelukumppani, 
joka kokoaa eri vapaaehtoistoimijat sateenvarjonsa suojiin ja vastaa 
myös heidän koulutuksestaan, osaamisen ylläpidosta sekä toiminnan 
ohjaamisesta ja valvonnasta, viranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen 
puitteissa. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 31264

jari.korkiamaki(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 07.02.2017 § 25
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HEL 2016-013106 T 09 05 00

Esitys

Pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja 
edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vah-
vistettavaksi ehdotuksen Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinko-
jen torjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannusten tarkistami-
sesta vuosille 2017 - 2021 seuraavasti:

Helsingin pelastustoimen alueen öljyntorjuntasuunnitelman mukaiset 
käyttömenot 2017 - 2021:

Vuosi Käyttömenot   € Toimintatuo-
tot    €

Helsingin nettokus-
tannus    €

2017 626 000 - 481 000 145 000
2018 626 000 - 481 000 145 000
2019 626 000 - 481 000 145 000
2020 626 000 - 481 000 145 000
2021 626 000 - 481 000 145 000
Yhteensä 1 130 000 2 405 000 725 000

Käyttötalousosan toimintamenot / toimintatuotot vaihtelevat vuosittain 
öljyvahinkojen määrästä ja vahinkojen laajuuksista riippuen. Nettokus-
tannusten osuus sisältää päätoimisen öljyntorjuntahenkilöstön palkat 
sivukuluineen. 

Helsingin öljyntorjuntakaluston investoinnit 2017 -2021:

Vuosi Hankintamenot   
 € (ei sis. alv)

ÖSRA rahoitus      
 € (ei sis.alv)

Helsingin nettokus-
tannus €

2017 1 417 000 - 1 397 000 20 000
2018 2 400 000 - 1 600 000 800 000
2019 2 030 000 - 1 895 000 135 000
2020 2 800 000 - 2 585 000 215 000
2021 1 965 000 - 1 485 000 480 000
YHTEENSÄ 10 612 000 - 8 962 000 1 650 000

Tarkempi erittely on liitteessä Öljyntorjuntasuunnitelman tarkistus 2017 
- 2021.

Edelleen pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin pelastustoimen alueen öljyntorjuntaorganisaatioon liitetään vapaa-
ehtoisjärjestöt Huoltoviirikkö ja HSK Vattuniemi sekä yritykset Karhu-
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saaren venesatama (Winberg & Winberg), Suomen Vesityö Oy, Merityö 
Oy, Rysäkari Oy, Meritaito Oy ja Harjanti Oy.

Lisäksi Helsingin pelastustoimen alue saa muilta viranomaisilta virka-
apua jäissä tapahtuvaan öljyntorjuntaan ja kaluston helikopterikuljetuk-
siin.

Esityksen perustelut

Helsingin kaupungin öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma alkaen vuodes-
ta 2005 on vahvistettu 30.1.2006. Suunnitelma on laadittu yleisellä ta-
solla ja on voimassa toistaiseksi. Suunnitelma on tarpeen uusia vain, 
mikäli öljyntorjunnan järjestämisvastuita tai organisaatiota yleisellä ta-
solla oleellisesti muutetaan.

Öljyntorjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannukset 2009 – 
2013 osien päivitykset on vahvistettu 9.6.2009.

Öljyntorjuntasuunnitelman käyttö- ja hankintakustannukset 2013 – 
2017 osien päivitykset on vahvistettu 17.6.2014.

Suunnitelman käyttö- ja hankintakustannuksia koskevat osat tarkiste-
taan joka neljäs vuosi. Tarkistukset esitetään aina viideltä vuodelta si-
ten, että tarkistus koskee myös edellisen vahvistetun viisivuotisjakson 
(5) viimeistä käyttö- ja hankintavuotta. Tarkistettavat osat ovat käyttö- 
ja torjuntakustannukset ja hankittava öljyntorjuntakalusto. Öljyntorjun-
nan hankittavasta kalustosta on laadittava luettelo. Käyttö-, torjunta- ja 
hankintakustannuksista esitetään viiden vuoden yhteenveto. Lisäksi 
päivitetään luettelot olemassa olevasta öljyntorjuntakalustosta.

Kyseisten kohtien lisäksi on esitettävä Öljyntorjunta-asetuksen 
27.3.2014/249 2 § 3 c kohdan suunnitelma koulutuksen ja harjoitusten 
järjestämisestä, e - kohdan selvitys öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen 
tarkoitetuista varastoista ja suunnitelma uuden varaston rakentamises-
ta sekä f - kohdan suunnitelma öljyisen jätteen kokonaiskäsittelystä.

Pelastuslautakunnan esitys Helsingin pelastustoimen alueen öljyntor-
juntasuunnitelman tarkistetuista käyttö- ja hankintakustannuksista vuo-
sille 2017 – 2021 toimitetaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, 
jonka jälkeen nämä saatetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen (ELY) vahvistettavaksi. Yli 85.000 € (sis. alv) yksittäi-
set hankinnat edellyttävät Öljysuojarahaston ennakkohyväksynnän.

Pelastuslaitokselle vuoden 2005 alusta keskitetty, Helsingin kaupungin 
öljyvahinkojen torjunnan talouden hoito on ollut mahdollista hoitaa 
suunnitelman mukaisesti pelastuslaitokselle osoitetulla talousarviomää-
rärahoilla (käyttötalousosa ja investointien talousarviokohta 8090605 
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öljyntorjunnan kalustoinvestoinnit). Budjetin toteutumista tulee seurata 
ja raportoida sekä käyttömenojen että investointien osalta erikseen 
säännöllisesti öljyntorjunnan budjetin esittämässä laajuudessa. Pelas-
tuslaitos toimii öljyntorjuntainvestointien ja – koulutuksen rahoittajana 
yhdeksälle (9) kaupungin virastolle.

Käyttötalousosaan on budjetoitu tulopuolelle öljyvahinkojen torjunnan 
kustannuksista vahinkojen aiheuttajilta saadut korvaukset, sekä öljyn-
torjunnan vuosittaisista ylläpitokustannuksista saadut käyttömenokor-
vaukset Öljysuojarahastolta. Menopuolelle on budjetoitu koko kaupun-
gin keskitetyn öljyntorjuntatoiminnan hoitamiseksi tarvittavien henkilöre-
surssien edellyttämät päätoimisen öljyntorjuntamestarin ja kalustomes-
tarin virat sekä öljyntorjunta-assistentin toimen (3 vakanssia) henkilös-
tömenot, öljyntorjuntakaluston korjaus- ja kunnossapitokustannukset, 
öljyntorjuntamateriaalien, -tarvikkeiden ja -imeytysaineiden hankinta-
menot sekä kaikkien öljyntorjuntavastuuvirastojen öljyntorjuntaan kou-
lutettavan henkilöstön koulutus- ja harjoituskulut.

Yleiset perustelut öljyntorjuntavalmiuden ylläpidolle

Öljyvahinkojen torjuntalain (29.12.2009/1673) 7 §:ssä määritellään alu-
een pelastustoimen tehtävät öljyvahinkojen torjunnassa. Sen mukaan 
alueen pelastustoimi vastaa maa-alueen öljyvahinkojen ja alusöljyva-
hinkojen torjunnasta alueellaan. Se ohjaa myös öljyvahinkojen torjun-
taan varautumista alueellaan. Alueen pelastustoimen pelastusviran-
omainen on öljyntorjuntalaissa tarkoitettu torjuntaviranomainen (10 §, 
kohta 4).

Useitten kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan alusonnet-
tomuuksien riski on erityisen korkea Helsingin edustalla, missä Helsinki 
– Tallinna – välinen matkustajaliikenne risteää Suomenlahden rahtilii-
kenteen kanssa. Suomenlahti on merkittävä kuljetusreitti Venäjältä 
Länsi-Eurooppaan. Lukujen valossa tarkasteltuna Suomenlahden öljyn-
kuljetusten volyymi on ylittänyt Persianlahden kuljetusten tason (160 
miljoonaa tonnia v. 2011 alkaen). Arvio vuoden 2017 kuljetusmäärästä 
on 160 miljoonaa tonnia (SYKE).

Käyttötalousmenojen taso pysyy ennallaan

Helsingin pelastustoimen alueen öljyntorjuntavalmiuden ylläpidon kus-
tannuskehitys on pysynyt ennallaan ja sen ei arvioida nousevan tule-
valla suunnitelmakaudella koska venekalustojen uusinnoista aiheutuvat 
korjaussäästöt kompensoivat varastokulujen nousun.

Tulevalla suunnitelmakaudella käyttötalouden taso on 626 000 euroa / 
vuosi. Öljysuojarahaston korvausprosentti käyttökustannuksista pysyy 
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85 %:n tasolla, jolloin Helsingin kaupungin nettokustannukseksi jää
15 %. 

Koulutusmäärärahan taso pysyy ennallaan

Suunnitelmakauden koulutuksen painopiste on ylläpitää Helsinki kon-
sernin 800 peruskoulutetun henkilön osaamisen taso sekä em. henki-
löistä edelleen erikoiskoulutetun 230 henkilön osaamisen taso. Uusien 
kalustojärjestelmien osalta annetaan peruskoulutus. 

Vuoden 2017 aikana saadaan uusien öljyntorjuntakouluttajien perus-
koulutus suoritettua loppuun. 

Koulutukseen on varattu 200.000 € vuodessa. kokonaismäärään sisäl-
tyy merenkulun osuutta 50.000 €. Tästä on varattu 20.000 € merenkul-
kuoppilaitoksen peruskursseja merenkulun kansi- ja konepäällystön 
henkilöstömäärän ylläpitämiseksi. Pelastuslaitoksen oman merenkulun 
perustason ylläpitoon on varattu 20.000 €, joka sisältää mm. vuosittai-
sen tasokokeen. 

Öljyntorjunnan investoinnit

Investointien taso on 2,1 miljoonaa / vuosi. Öljysuojarahaston kor-
vausprosentti investoinneista pysyy 85 %:n tasolla, jolloin Helsingin 
kaupungin nettokustannukseksi jää 15 %. Suunnitelmakaudella inves-
tointien pääsuunta muuttuu uudishankinnoista valmiutta ylläpitäviin 
hankkeisiin.

Venekaluston hankkiminen kohdistuu F – luokan veneiden osalta kor-
vaaviksi hankkeiksi, joilla uusitaan Pelastuslaitoksen Merisataman (15 
m F - luokka) ja Suomenlinnan (13 m E - luokka) suurinta venekalus-
toa, niiden saavuttaessa 25 ja 20 vuoden uusintaiän. Lisäksi uusitaan 
Helsingin Satama Oy:n 35 vuotta vanha Saukko. 

Veneitä kierrätetään virastojen välillä siten, että eri veneiden käyttötun-
nit tasoittuvat suunnitelmakauden aikana. 

Pelastuslaitoksen veneiden ja venemiehistöjen ankkuroinnin säänkes-
tävyyttä ja kapasiteettia nostetaan hankkimalla kaksi D – luokan öljyn-
torjuntavenettä. 

Öljynkeräyksen kalustollinen puute, merellä käytettävissä oleva hinatta-
va säiliökapasiteetti investoidaan minimitasolle.

Torjuntapuomien hankintamäärät eivät lisäänny. 

Torjuntapuomien varastoimiseksi ja Itä – Helsingin merellisen öljyntor-
juntavalmiuden kalustovalmiuden saavuttamiseksi sekä meriaseman 
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rakennuksen perustamiseksi, rakennetaan Ruusuniemeen öljyntorjun-
tavarasto. 

Lisäykset Helsinki - konsernin alusöljyvahinkojen torjuntajoukkoihin

Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan 
kuuluvat virastot ovat pelastuslaitos, liikuntavirasto, Stara, Helsingin 
Satama Oy, HSY – Vesi, Helsingin Energia sekä ympäristökeskus, 
nuorisoasiainkeskus ja Korkeasaaren eläintarha.

Konsernin sisältä saadaan uusina operatiivisina kumppaneina tarvit-
taessa venekalustoa kaupunginkansliasta ja sosiaali- ja terveysviras-
tosta sekä ympäristökeskuksesta.

Muiden viranomaisten kalustoa, joista on sovittu tai ilmoitettu, ovat Me-
rivoimien miinalautat talviöljynkeräykseen sekä mahdollisuudet tarvit-
taessa saada käyttöön Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopteri-
kalustoa kuljetuksiin merelle.

Vapaaehtoisjärjestönä liitetään jo kahdeksan vuotta Helsingin öljyntor-
juntajoukkojen huoltoa harjoitellut ja isoihin harjoituksiin osallistunut 
Huoltoviirikkö, jonka toimintaa varten on perustettu yhdistys N.O.S.R.U. 
ry (Naval Oil Spil Responce Unit). Maalla tapahtuvien suurempien öljy-
vahinkojen torjuntaan selvitetään mahdollisuus käyttää VAPEPA –jär-
jestelmän kautta organisoitavia torjuntajoukkoja, VAPEPA on mukana 
Helsingin pelastuspalvelujärjestelmässä.

Tärkeänä huoltotukikohtana liitetään suunnitelmaan HSK Vattuniemi, 
jonka kanssa on tehty kirjallinen sopimus vuonna 2012. 

Uusina Helsingissä toimivina yrityksinä organisaatioon liitetään Karhu-
saaren venesatama (Winberg & Winberg Ab), Karhusaaren lautta- ja 
venekalustoa, Suomen Vesityö Oy:n hinaajia, lauttoja, ruoppaajia, Me-
rityö Oy:n lautta, Rysäkari Oy:n lautta sekä Meritaito Oy:n lauttoja ja 
veneitä.

Helsingin pelastustoimen alue saa muilta viranomaisilta virka-apua jäis-
sä tapahtuvaan öljyntorjuntaan ja kaluston helikopterikuljetuksiin.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Olli Kilpeläinen, öljyntorjuntamestari, puhelin: 050 3296 261

olli.kilpelainen(a)hel.fi
Ville Estlander, palomestari, puhelin: 310 30062

ville.estlander(a)hel.fi
Pekka Itkonen, pelastustoimen suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 30037
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pekka.itkonen(a)hel.fi
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§ 1138
Helsingin Pyöräilijät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 
avustuspäätöksestä

HEL 2016-004731 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Helsingin Pyöräilijät ry:n oikaisuvaati-
muksen koskien kaupunginhallituksen avustuspäätöksestä 20.2.2017, 
181 §.

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.3.2017, Helsingin Polkupyöräilijät ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen, Helsingin Polkupyöräilijät ry 11.3.2017
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Pyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 
2017. Avustushakemus jätettiin ajoissa. Haetun avustuksen käyttötar-
koituksena oli harjoittaa laajaa tiedotus- ja koulutustoimintaa pyöräilyn 
edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä lisäksi tuot-
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taa ja julkaista esitteitä ja koulutusmateriaaleja, joilla yhdistys pyrkii 
edistämään pyöräilyä ja pyöräilyn turvallisuutta.

Kaupunginhallitus päätti 20.2.2017 (§ 181) hylätä Helsingin Pyöräilijät 
ry:n avustushakemuksen sillä perusteella, että Helsingin Pyöräilijät ry. 
toimii yhteistyössä liikuntaviraston kanssa ja sen järjestämiä pyöräilyta-
pahtumia on jo tuettu liikuntalautakunnan avustusmäärärahoista. Kau-
punginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin liikenneturval-
lisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien kaupunkilais-
ten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. Helsingin Pyö-
räilijät ry. on Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n jäsenyhdistys. 

Helsingin Pyöräilijät ry. teki oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhalli-
tuksen päätöstä 20.2.2017 § 181. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa 
todetaan, että millään kaupungin hallintokunnalla ei ole haettavana ylei-
savustusta Helsingin Pyöräilijät ry:n pääasialliseen toimintaan, joka on 
arkipyöräilyn edistäminen ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantami-
nen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan muun muassa, että Helsin-
gin Pyöräilijät ry:n yhteistyö Helsingin liikenneturvallisuus ry:n kanssa 
on vähäistä.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 93 §:n mukaisessa määräajassa ja 
osoitettu oikealle viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksessa on avustushakemukseen verrattuna uutena 
seikkana tuotu esiin se, että avustushakemuksen jättämisen jälkeen 
yhdistyksen keskeinen tulonlähde, spinning-toiminta, on loppunut. Toi-
mintaa järjestänyt taho on siirtynyt harjoittamaan toimintaa yksityisesti. 
Tämä on vaikuttanut yhdistyksen talouden tilanteeseen heikentävästi 
spinning-toiminnasta saatujen tulojen jäätyä pois. 

Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen avustusmäärärahoista 
myönnetään avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu 
minkään muun toimialan toimintaan. Helsingin kaupungille toimitettua 
avustushakemusta ja sen liitteitä sekä oikaisuvaatimusta liitteineen on 
arvioitu kaupunginhallituksen päättämien (Khs 12.12.2011) yleisohjei-
den mukaisesti. Yleisohjeiden kohdan 11.2 mukaan viranomaisen on 
valvottava erityisesti sitä, ettei avustusta myönnetä samaan käyttötar-
koitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta. Helsingin Pyöräili-
jät ry. toimii yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan kanssa ja sen 
järjestämiä pyöräilytapahtumia on jo tuettu liikuntapalveluiden avustus-
määrärahoista. Lisäksi kaupunginhallituksen yleisavustuksista avuste-
taan Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on 
edistää kaikkien kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodos-
ta riippumatta.
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Edellä kuvatun perusteella voidaan katsoa, että oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perustelut ja avustushakemuksen jättämisen jälkeen tapahtu-
neet muutokset yhdistyksen toiminnassa eivät anna aihetta avustusha-
kemusta koskeneen hylkäävän päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaati-
muksessa ei myöskään ole esitetty väitteitä tai näyttöä siitä, että kau-
punginhallituksen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai 
että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa tai että 
päätös olisi muutenkaan lainvastainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 11.3.2017, Helsingin Polkupyöräilijät ry
2 Saate oikaisuvaatimukseen, Helsingin Polkupyöräilijät ry 11.3.2017
3 Liite 3 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisoh-

jeet.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.02.2017 § 181

HEL 2016-004731 T 02 05 01 00

Päätös

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

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

 6 640 

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

 6 000 

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

 17 820 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupun-
ginjohtajan käytettäväksi

 2 555 

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 6 490 

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käy-
tettäväksi

 17 820 

Kj:n harkinnanvaraiset avustukset, kaupunginjohtajan 
käytettäväksi

 283 000 

Kaikki yhteensä  1 143 450 

Käsittely
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20.02.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Marcus Rantala, Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

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

Kannattaja: Henrik Nyholm

Äänestys:

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

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

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

Tyhjä: 1
Arja Karhuvaara

Poissa: 1
Marcus Rantala

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

13.02.2017 Pöydälle

06.02.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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§ 1139
Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-011153 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen 
ja vuorovaikutussuunnittelija Ella Tanskanen. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia ta-
lousarvion kohdalta 1 30 02 vuodelle 2018 seuraavasti:

- Arabian Asukastalot ry 14 750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 14 
750 euroa (palkkakustannuksiin)

- Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 29 500 euroa 
(palkkakustannuksiin)

- Kalliolan Kannatusyhdistys ry 70 000 euroa (asukastilan vuokrakus-
tannuksiin)

- Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 6 200 euroa (Kaupungino-
saradion lähetysten tuottamiseen)
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- Koillis-Seura ry 8 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin)

- KontuKeskus ry 29 500 euroa (palkkakustannuksiin) 

- Kruununhaan Asukasyhdistys ry 15 000 euroa (asukastilan vuokra-
kustannuksiin)

- Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 45 240 euroa (vuokrakustannuk-
siin 15 740 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Kytösuontien Pysäköinti Oy 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 38 700 euroa (asukastilan vuokra- ja yllä-
pitokustannuksiin 9 200 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Lauttasaari-Seura ry 20 000 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 5 250 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa)

- Malminkartanon asukasyhdistys ry 34 500 euroa (asukastilan vuokra- 
ja ylläpitokustannuksiin 5 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 eu-
roa)

- Maunula-Seura ry 9 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokustan-
nuksiin)

- Mellunmäki-Seura ry 40 000 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
21 000 euroa ja palkkakustannuksiin 19 000 euroa)

- Osuuskunta Hertsikan Pumppu 29 500 euroa (palkkakustannuksiin)

- Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 28 400 euroa (asukasti-
lan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin)

- Pikku Huopalahtiseura ry 19 640 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpi-
tokustannuksiin)

- Pohjois-Haaga Seura r.y. - Norra-Haga Förening r.f. 11 000 euroa 
(asukastilan vuokrakustannuksiin ja ylläpitokuluihin)

- Roihuvuori-seura ry 51 500 euroa (asukastilan vuokra- ja ylläpitokus-
tannuksiin 22 000 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Tapanilan Kylätila ry 57 100 euroa (asukastilan vuokrakustannuksiin 
27 600 euroa ja palkkakustannuksiin 29 500 euroa)

- Toimintakeskus Sampola ry 3 000 euroa (alueen yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden edistämiseen)
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- Toimintakeskus Semja ry 42 750 euroa (vuokra- ja ylläpitokustannuk-
siin 26 000 euroa ja palkkakustannuksiin 14 750 euroa) 

- Töölön kaupunginosat – Töölö ry 3 000 euroa (asukastilan irtaimiston 
hankintaan)

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hylätä seuraavien hakijoiden avustus-
hakemukset: Myllypuro-Seura ry, Töölön Kylätalon Ystävät ry, Eteläiset 
kaupunginosat ry  – Södrä stadsdelarna rf, Herttoniemi-seura ry, Silta-
mäki-Suutarila-seura ry ja Tapulikaupunki-Seura ry.

Esittelijän perustelut

MÄÄRÄRAHA 2018

750 000 euroa

AVUSTUKSET YHTEENSÄ

651 530 euroa

PIENAVUSTUKSIIN (entiseltä nimeltään PROJEKTIAVUSTUKSET) 
JÄÄ 

98 470 euroa (13 % asukasosallisuusavustuksista)

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015, että asukastalojen vuokrat ja ylläpi-
to sekä toiminnan koordinointi asukastaloilla ja kaupunginosissa keski-
tetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lauta-
kunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjes-
tettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toi-
minnan tukemiseen.

Avustuslajit vuonna 2018

Yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien 
asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien ra-
kenteiden ja menetelmien kehittämiseen. 

Pienavustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuusavustusten kriteerien 
mukaisten alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen. 

Yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituk-
sen päätettäväksi. Asukasosallisuuden avustuksiin osoitetusta 750 000 
euron määrärahasta suurin osa käytetään yleis- ja toiminta-avustuksiin. 
Summasta varataan vuosittain osa pienavustuksiin. Entisestä projektia-
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vustuksesta käytetään jatkossa nimeä asukasosallisuuden pienavus-
tukset, joka kuvaa paremmin avustuslajin luonnetta.

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2017, että 1.1.2017 lukien kaupunginkans-
lian tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden piena-
vustusten (entiseltä nimeltään projektiavustukset) myöntämisestä, jos 
haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteel-
taan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laa-
jempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä 
rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, joka 
mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupun-
kiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla 
myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät. 

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osallisuus ja neu-
vonta -yksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden 
avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin stra-
tegian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylli-
seen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja 
monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. 

Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja 
vetovoiman parantaminen. 

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asu-
kas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, 
sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut 
yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu 
Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan 
kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat 
hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja 
erilaiset toimintaryhmät. 

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. 

Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vä-
hemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän. 

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat 
koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen 
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vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista 
avustuksista. 

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi teke-
mistä ja niistä raportointia. 

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita (12.12.2011), jotka ovat esityslistan liit-
teenä.

Valmistelun kehittäminen

Kaupunginhallituksen päättäessä asukasosallisuuden avustuksista 
6.3.2017 (§9), se kehotti selvittämään asukasosallisuusavustusten uu-
sien kriteereiden toimivuuden sekä mahdollisuutta aikaistaa avustus-
päätöksiä. Selvityksissä tuli kuulla avustuksia hakeneita yhdistyksiä. 
Asukasosallisuuden avustuskriteereitä arvioitiin syksyllä 2017 yhdessä 
avustusten hakijoiden kanssa. Aiheesta järjestettiin työpaja, johon osal-
listui 19 avustusta hakeneiden järjestöjen edustajaa. Kommentointi oli 
mahdollista myös sähköisen kyselyn kautta. Osallistujat pitivät nyt voi-
massa olevia, yhdessä hakijoiden kanssa luotuja avustuskriteereitä 
pääosin hyvinä. Kritiikkiä kohdistui siihen, että avustuksia jaettaessa 
alueet asetetaan vastakkain kilpailemaan niukoista resursseista. Avus-
tamiseen toivottiin pitkäjänteisyyttä, joka helpottaisi toiminnan suunnit-
telua. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että myös uuteen toimintaan on 
mahdollista saada avustusta. Kriteereissä ja niiden tulkinnassa toivot-
tiin painotettavan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Todettiin, 
että vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää laadukasta ja yhteismitallista 
raportointia. Toisaalta osa hakijoista toivoi kevyttä raportointitapaa, joka 
ei työllistäisi järjestöjä liikaa. 

Asukasosallisuuden avustusten päätösaikataulu on sidottu kaupungin 
talousarviovalmisteluun. Asukasosallisuuden avustusesitys voidaan 
tuoda kaupunginhallitukseen aikaisintaan talousarvion vahvistamisen 
jälkeen.

Hakuprosessi 2018

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulu-
kuussa 2016. Mahdollisille hakijoille järjestettiin kaksi kaikille avointa 
keskustelutilaisuutta huhtikuussa 2017. Kirje ja muistutus asukasosalli-
suuden avustuksista lähti 22.3.2017 kaikille edellisenä vuonna avustus-
ta saaneille. 

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 
2018 tuli määräaikaan 2.5.2017 mennessä 32 kappaletta, joista yhden 
hakija myöhemmin veti pois hakuprosessista. Lisäksi yksi hakemus 
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saapui myöhässä. Avustusta haettiin yhteensä 1 060 730 euroa. Talou-
sarvioon 2018 vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 
750 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavus-
tukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2018. 

Vuoden 2017 avustusesityksessä määrärahasta jätettiin sitomatta 30 
000 euroa, joka varattiin matalan byrokratian ja pienimuotoisemman 
toiminnan mahdollistaviin pienavustuksiin. Tämän summan katsottiin 
olevan uskottava ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen piena-
vustuksien riittävyyden näkökulmasta. Kaupunginhallituksen avustus-
päätöksen 6.3.2017 jälkeen projektiavustuksiin jäi kuitenkin vain 16 845 
euroa, josta myöhemmin kaupunginhallitus päätti vielä myöntää varsi-
naisella hakukierroksella kielteisen päätöksen saaneelle Mellunmäki-
Seuralle 8 400 euroa .  Pienavustusten jakovaraksi vuodelle 2017 jäi 
näin ollen 8 445 euroa. Tästä syystä pienavustuksia ei juurikaan voitu 
markkinoida. Pienavustuksia on myönnetty vuonna 2017 joulukuun al-
kuun mennessä yhteensä 6 820 euroa.

Vuodelle 2018 esitettävällä  pienavustuksiin varattavalla 98 470 euron 
määrärahalla varaudutaan viime vuoden prosessin kokemuksella mah-
dollisiin lisäpäätöksiin ja muutoksenhakuihin. Lisäksi suurempaa piena-
vustusmäärärahaa puoltaa varsinaisen avustusesityksen linjaus ohjata 
hakijoita hakemaan yksittäisiin tapahtumiin ja alueelliseen viestintään 
pienavustuksia yleis- ja toiminta-avustusten sijaan. 

Hakemuksia on käsitelty ja päätöstä valmisteltu vuorovaikutuksessa 
hakijatahojen sekä kaupungin muiden avustuksia myöntävien hallinto-
kuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on oltu asukaslähtöisiä ja 
joustavia. 17.11.2017 mennessä hakemuksia ja liitteitä on ehditty täy-
dentää riittävästi.

Vuoden 2018 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien kriteerien mukaan myönnetään 
yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin 
sekä asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehit-
tämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, 
jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytet-
tävissä ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasa-
painoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperustaiseen harkintaan. 

Vuoden 2018 avustusesityksessä turvataan nykyisten yhteisöjen ylläpi-
tämien asukastalojen toiminta vuokrien sekä välttämättömien kiinteiden 
kulujen osalta. Jaettavissa olevan määrärahan puitteissa ei ole ollut 
mahdollisuutta avustaa muita kuin välttämättömiä ylläpito- ja toiminta-
kuluja. 
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Palkkakulujen pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta myönnetään 
enintään 29 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä työntekijää koh-
den myönnetään avustusta enintään 29 500 euroa vuodessa. Esityk-
sen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoiteltiin 
mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Ta-
voitteena oli saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama 
palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyy-
dyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukaso-
sallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan 
kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupun-
ginosittain. 

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avoin-
ta ja maksutonta, avustus esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta 
ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen 
hallinnon toimitiloihin. 

Avustusta tulee kohdentaa myös niille alueille, joissa ei entuudestaan 
ole asukastilatoimintaa. Tänä vuonna uutena hakijana on Tapanilan 
Kylätaloyhdistys ry, joka hakee avustusta entisessä alakoulurakennuk-
sessa käynnistettävään asukastalotoimintaan. Alueella ei entuudestaan 
ole kaupungin tukemaa asukastilaa. 

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastalotoiminnan vuokra- 
ja palkkakuluihin. Avustusmäärärahoista 298 830 euroa kohdentuu 
asukastalojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 16 asukasta-
loa.  Palkka-avustusta myönnetään yhteensä 343 500 euroa. Palkka-
avustuksella tuetaan 14 työntekijän palkkausta.  Esitettävät avustus-
summat vaihtelevat 3 000 eurosta 70 000 euroon.

Tapahtumiin ja yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueel-
lisen tiedonkulun parantamiseen tukea hakeneet hakijat ohjataan hake-
maan vuonna 2018 avattavia pienavustuksia. Vuodelle 2018 pienavus-
tuksiin varataan 98 470 euroa. 

Hylkäysperusteet

Hylättäväksi esitetään seuraavat hakemukset seuraavin perustein:

Myllypuro-Seura ry:n hakemus hylätään, koska se on saapunut myö-
hässä.

Töölön Kylätalon Ystävät ry:n hakemus hylätään, koska hakija ei pyyn-
nöistä huolimatta toimittanut vaadittavia liitteitä. Hakemus ei täytä kau-
punginhallituksen avustusohjeiden kohtaa 2.9. 
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Tapahtumiin, asukastilaisuuksiin sekä yhteisöllisesti ja osallistavin me-
netelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen avustusta ha-
keneiden yhdistysten (Eteläiset kaupunginosat ry - Södra stadsdelarna 
rf:n, Herttoniemi-seura ry:n, Pihlajamäki-seura ry:n, Siltamäki-Suutarila-
seura ry:n ja Tapulikaupunki-Seura ry:n) hakemukset hylätään, koska 
kyse on hankeluontoisesta toiminnasta, johon voidaan hakea pienavus-
tusta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Titta Reunanen, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 040 5781428

titta.reunanen(a)hel.fi
Ella Tanskanen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 040 3585417

ella.tanskanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteenveto hakemuksista ja avustusesitys 2018
2 Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Avustuksia hakeneet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus
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§ 1140
Hakemus alueen varaamisesta moskeija ja monitoimikeskus -han-
ketta varten

HEL 2015-009000 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että Suomen Muslimiliitto ry, 
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry 
ovat peruuttaneet hakemuksensa alueen varaamisesta moskeija ja mo-
nitoimikeskus -hanketta varten. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
OKM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
SM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
UM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry sekä 
Suomen Musliminaiset ry ovat 20.1.2015 jättäneet hakemuksen, jolla 
yhdistykset pyytävät, että niille varattaisiin perustettavan Oasis Keskus-
säätiön lukuun alue moskeijan ja monitoimikeskuksen suunnittelua var-
ten.
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Hakemusasian valmistelu kaupunkiympäristön toimialalla on tehty pe-
rusteellisesti ja huolella. Hakijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen li-
säksi toimiala on hankkinut useita asiantuntijalausuntoja hankkeen to-
teutusedellytysten ja vaikutusten selvittämiseksi. 

Huolimatta tunnistetuista hankkeeseen liittyvistä mm. rahoituksellisista 
riskeistä kaupunkiympäristölautakunnalle tehdyssä varausesityksessä 
arvioitiin, että riskit voitaisiin riittävästi hallita varausehdoilla ja varauk-
sensaajalle asetettavilla velvoitteilla. Varausehtoihin olisi sisältynyt 
myös välitavoitteita, joiden kohdalla hankkeen toteuttamiskelpoisuuden 
arviointi olisi ollut mahdollista suunnittelun aikanakin.

Kaupunkiympäristölautalautakunta päätti 12.12.2017 esittää kaupun-
ginhallitukselle, ettei kaupunginhallitus varaisi hakijoille aluetta moskei-
ja ja monitoimikeskus -hankkeen jatkoselvittämistä varten. Lautakunta 
katsoi, etteivät hankkeen laajuus ja yhä avoimena olevat kysymykset ja 
epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alkuperä sekä mahdolli-
set rahoituslähteiden vaikutukset, ole kestävä pohja esitetylle toteutta-
misratkaisulle. Siten lautakunta on arvioinut, ettei hankkeelle ole perus-
teita myöntää suunnitteluvarausta edes varsin tiukoilla ehdoilla ja haki-
joille asetettavilla laajoilla velvoitteilla.

Hakijat ovat 14.12.2017 saapuneella kaupunginhallitukselle osoitetulla 
viestillä peruuttaneet hakemuksensa.

Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä toimielimillä on oikeus ja 
mahdollisuus arvioida virkatyönä tehtyjä esityksiä ja halutessaan tehdä 
niihin muutoksia. Demokratiaan kuuluu, että toiminnastaan äänestäjille 
vastuussa olevat luottamushenkilöt tekevät päätökset keskeisissä 
asioissa. Erityisesti kun kaupunkiympäristölautakunnan esitys on hy-
väksytty yksimielisesti, olisi se ollut syytä ottaa myös kaupunginhallituk-
selle tehtävän esityksen perustaksi. Hakemuksen peruuttamisen takia 
asia kuitenkin raukeaa ilman, että kaupunginhallituksen olisi tarpeen 
tehdä siinä varsinaista päätöstä. 

Hakemusta, lautakunnalle tehtyä päätösesitystä ja lautakunnan päätös-
tä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät tämän asian päätöshisto-
riasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksen hakijat Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
OKM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
SM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
UM Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017 § 278

HEL 2015-009000 T 10 01 01 00

Sörnäisten rantatie, Hanasaarenkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus ei varaa hakijoille aluetta moskeija ja monitoimikeskus -
hankkeen jatkoselvittämistä varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin muslimiyh-
teisöjen toiminnan edellytyksistä huolehditaan osana suomalaista yh-
teiskuntaa sekä osana pääkaupungin roolia mm. asianmukaisten tilojen 
osalta. Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena ole-
vat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alku-
perä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset, eivät kuitenkaan 
ole kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle. Siksi lautakunta katsoo, 
että tämän hankkeen osalta ei ole etenemismahdollisuuksia.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tä-
män asian osalta heti kokouksessa.

Käsittely
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12.12.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallitus ei varaa hakijoille aluetta moskeija ja monitoimikeskus -
hankkeen jatkoselvittämistä varten.

Päätöksen perustelut:
 
Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin muslimiyh-
teisöjen toiminnan edellytyksistä huolehditaan osana suomalaista yh-
teiskuntaa sekä osana pääkaupungin roolia mm. asianmukaisten tilojen 
osalta. Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena ole-
vat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alku-
perä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset, eivät kuitenkaan 
ole kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle. Siksi lautakunta katsoo, 
että tämän hankkeen osalta ei ole etenemismahdollisuuksia.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastasehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sami Haapanen, Tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
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§ 1141
Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2017-013051 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2018 talousar-
vion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä 
toimialoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Pöydällepanon aikana esittelijä on tehnyt vähäisiä muutoksia liittee-
seen 1.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
3 TA 2018 JHL lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt kaupungin talousarvion 
vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020. Hallinto-
säännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi an-
netaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kau-
punginhallitus. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 
2017–2021. Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa ta-
lousarvioehdotusta 2018 ja on lähtökohta valtuustokauden talousar-
vioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. 
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Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hy-
väksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätöksessään 
13.10.2017 kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja 
liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä

- toteuttamaan kaupunkistrategiaa 2017-2021

- ottamaan kaupunkistrategian linjaukset mahdollisuuksien mukaan 
huomioon jo vuoden 2017 toiminnassa

- ottamaan kaupunkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa vuoden 
2018 toimintasuunnitelmia ja tulosbudjetteja sekä valtuustokauden 
myöhempiä talousarvioita ja -suunnitelmia.

Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osa-
na vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimi-
sen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuk-
sen raamin puitteissa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunkistrategian toteut-
tamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toimin-
nan seurantaa. Kaupunginkanslia valmistelee yhteistyössä toimialojen 
kanssa kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupunkistrategian mittarei-
den ja indikaattoreiden kokonaisuudesta alkuvuodeksi 2018. 

Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa ole-
viin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen 
puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitetty-
jä palkkamäärärahoja.

Kaupungin organisaatiouudistuksen toimeenpano sekä sote- ja maa-
kuntahallintouudistus ovat vaiheessa, jossa kaikkia kaupungin organi-
saatio- ja henkilöstömuutoksia tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto koordinoi hallinto- ja tukipalvelu-
henkilöstön sijoittumista uusiin tehtäviin yhteistyössä toimialojen henki-
löstöhallintojen kanssa. Kaupunginkanslian henkilöstöosasto toimii yh-
teistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa uusien tehtävien löytämi-
seksi niille, joiden työt organisaatiomuutoksen vuoksi loppuvat.  Vaki-
naisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ johtamisjärjestel-
mäuudistuksen vuoksi loppuu. Palvelussuhteen turvaaminen edellyttää 
kuitenkin henkilöstöltä valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Tehtäväjär-
jestelyissä noudatetaan voimassa olevia uudelleensijoituksen periaat-
teita ja ohjeita.

Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 
30.10.2017 liitteenä oleva neuvottelutulos Helsingin Kaupungin budjet-
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tineuvotteluissa 29.10.2017. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa 
huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja 
tulosbudjeteissaan.

Neuvottelutulokseen sisältyi kaupunginhallituksen vuoden 2017 käyttö-
varoista käyttämättä jäävän 5 milj. euron kohdistaminen kaupunkistra-
tegiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Kaupunginkans-
lia valmistelee toimialojen esitysten pohjalta ehdotuksen määrärahan 
kohdentamisesta kaupunginhallituksen päätettäväksi heti vuoden 2018 
alussa.

Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeet.pdf
2 Henkilöstötoimikunnan lausunto 11.12.2017
3 TA 2018 JHL lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1110

HEL 2017-013051 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2017 Pöydälle

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

Esittelijä
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pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi
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§ 1142
Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi pelastuslain muuttamisesta

HEL 2017-011913 T 03 00 00

SM17190871; SMDnor-2016-1495 ; SM042:00/2016

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaises-
ta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta seuraa-
van lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa pelastustoimen järjestämistä koskevaan uu-
distukseen antamaansa lausuntoon ja toteaa, että pelastustoimen tulee 
säilyä Helsingin kaupungin omana toimintana.

Yksityiskohtaiset kommentit

Väestönsuojelu

Väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten vapau-
tusten ja helpotusten myöntämisen siirtäminen aluehallintovirastolta ja 
sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle on perus-
teltua ja kannatettavaa. Päätöksenteko on lähempänä rakentajia ja on 
hakijoiden kannalta selkeämpää, kun poikkeuksista ja helpotuksista 
päättää aina rakennuslupaviranomainen.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Mikäli vastoin maakuntauudistuksen periaatteita kuntien velvoitteita li-
sätään siirtämällä jälkitorjunta kunnan vastattavaksi tulee uusista ja laa-
jentuvista tehtävistä suorittaa 100 prosentin osuus laskennallisista kus-
tannuksista. 

Kansainvälinen pelastustoiminta

Pelastuslain 27 §:n 3 momentin 2 kohdan säätämä velvoite tulee huo-
mioida pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä, koska tämä tehtävä 
on osittain uusi.

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuus

Muutosesitys on perusteltu ja kannatettava, se selventää ja yhdenmu-
kaistaa pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja tämän seurauksena ole-
tettavasti vähentää valitustarvetta hallinto-oikeuksiin.
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Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslain 56 §:ssä säädetään pelastuslaitoksen koulutusvastuusta. 
Pelastuslaitoksen koulutusvastuu ei ole muuttumassa, mutta pykälään 
on esitetty muutosta siten, että siinä säädetty riittävä koulutus täsmen-
nettäisiin tarkoittamaan Pelastusopiston laatiman opetussuunnitelman 
mukaista koulutusta. Tämä muutos on kannatettava ja selkeyttää ny-
kyistä järjestelmää.

Avotulen teko

Pelastuslain 6 §:n muuttaminen siten, että avotulen teko kielletään 
myös ruohikkopalovaroituksen aikaan, on perusteltu ja tarkoituksenmu-
kainen muutos.

Pelastajan ammatillinen koulutus

On välttämätöntä, että pelastusopistosta annettuun lakiin tehtävät tar-
kennukset ja muutokset huomioivat Helsingin ja muun Uudenmaan pe-
lastustoimen toimintaympäristön ja laajemmin pelastuslaitosten palve-
lutuotannon asettamat vaatimukset pelastustoimen ammatillisen perus-
koulutuksen järjestämisestä ja sen perusteista säädettäessä.

Pelastustoimen ammattihenkilöstön tulee jatkossakin voida toimia kii-
reellisissä ensihoitotehtävissä. Pelastajien ammatillisen peruskoulutuk-
sen tulee sisällöllisesti kattaa pelastajan ammattikoulutuksen lisäksi vä-
hintään terveydenhuollon lähihoitajakoulutus ja antaa pätevyys tervey-
denhuollon ammattitutkintoon sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
ensihoitopalveluista (340/2011) mukaisesti.

Pelastajien ammatillisesta peruskoulutuksesta säädettäessä, tulee ot-
taa huomioon Helsingin pääkaupunkiasema, suuri väestömäärä ja 
muut erityisolosuhteet. On välttämätöntä järjestää pelastajien ammatilli-
nen peruskoulutus paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen.

Helsingissä pelastajien ammatillinen koulutus, pelastustoimen ammatil-
liseen tutkintoon johtava koulutus, tulee turvata lainsäädännöllisesti, 
jotta se voidaan opetussuunnitelmallisesti ja sisällöllisesti rakentaa vas-
tavuoroisuuden periaatteen mukaisesti. Ammatillinen peruskoulutus ja 
pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyö, operatiivinen pelastus-
toiminta ja ensihoitopalvelu voivat tukea toisiaan pelastajien koulutuk-
seen sisältyvän työssäoppimisen ja laajemman työelämälähtöisyyden 
kautta.

Pelastajien ammatillinen peruskoulutus tulee järjestää Helsingissä osa-
na pelastuslaitoksen toimintaa. Toissijaisena vaihtoehtona on mahdol-
lista järjestää pelastajien ammatillinen peruskoulutus pelastuslaitoksen 
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ja Pelastusopiston välillä tehtävän sopimukseen perustuvan yhteistyön 
nojalla. Tässäkin tapauksessa edellytetään pelastajien ammatillisen 
koulutuksen tosiasiallista järjestämistä Helsingissä niin, että koulutuk-
sen järjestäjä Pelastusopisto tilaa kokonaisuudessaan tarvittavan tut-
kintoon johtavan ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessaan omalla 
henkilöstöltä Helsingissä .

Pelastajien ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisen perusteista tu-
lee säätää lailla. Pelastusopistosta annetussa laissa tulee säätää Hel-
singissä  järjestettävästä pelastajien ammatillisesta koulutuksesta. Näin 
voidaan turvata alueen asianmukaiset ja tehokkaat pelastustoimen jär-
jestämisen ja toteuttamisen edellytykset. 

Pelastuslain 57 § määrittää pelastustoimen kelpoisuusvaatimukset ja 
58 § sisäministeriön myöntämät erivapaudet. 58 §:n tarkoituksena on 
turvata pelastushenkilöstön saatavuus, ellei kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä hakijoita ole saatavilla virkaan tai tehtävään esimerkiksi haja-
asutusalueella. Pelastuslain hengen mukaista ei kuitenkaan ole myön-
tää erivapauksia kelpoisuusehtoihin 58 §:n mukaisesti ja täyttää virkoja 
tai tehtäviä erivapauden saaneilla henkilöillä, jos saatavilla on kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Tämän vuoksi lakitekstiin tulee lisä-
tä tarkennus 58 §:n osalta, että sisäministeriö voi myöntää erivapauden 
vain määräajaksi, ellei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole 
saatavilla.

Käsittely

Pöydällepanon aikana esittelijä on täydentänyt ehdotustaan pelastajan 
ammatillisen koulutuksen osalta.

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Ehdotan päätösehdotuksen loppuun seuraavan kap-
paleen lisäystä:

"Pelastuslain 57 § määrittää pelastustoimen kelpoisuusvaatimukset ja 
58 § sisäministeriön myöntämät erivapaudet. 58 §:n tarkoituksena on 
turvata pelastushenkilöstön saatavuus, ellei kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä hakijoita ole saatavilla virkaan tai tehtävään esimerkiksi haja-
asutusalueella. Pelastuslain hengen mukaista ei kuitenkaan ole myön-
tää erivapauksia kelpoisuusehtoihin 58 §:n mukaisesti ja täyttää virkoja 
tai tehtäviä erivapauden saaneilla henkilöillä, jos saatavilla on kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Tämän vuoksi lakitekstiin tulee lisä-
tä tarkennus 58 §:n osalta, että sisäministeriö voi myöntää erivapauden 
vain määräajaksi, ellei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole 
saatavilla."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki
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Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Wille Rydman, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, 
Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäministeriö, lausuntopyyntö 2.11.2017
2 Luonnos hallituksen esitykseksi 1.11.2017
3 Pelastuslaitoksen lausuntolisäys khn_lle_HE pelastuslain muuttamises-

ta.docx

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sisäministeriö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaises-
ta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta seuraa-
van lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa pelastustoimen järjestämistä koskevaan uu-
distukseen antamaansa lausuntoon ja toteaa, että pelastustoimen tulee 
säilyä Helsingin kaupungin omana toimintana.
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Yksityiskohtaiset kommentit

Väestönsuojelu

Väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten vapau-
tusten ja helpotusten myöntämisen siirtäminen aluehallintovirastolta ja 
sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle on perus-
teltua ja kannatettavaa. Päätöksenteko on lähempänä rakentajia ja on 
hakijoiden kannalta selkeämpää, kun poikkeuksista ja helpotuksista 
päättää aina rakennuslupaviranomainen.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Mikäli vastoin maakuntauudistuksen periaatteita kuntien velvoitteita li-
sätään siirtämällä jälkitorjunta kunnan vastattavaksi tulee uusista ja laa-
jentuvista tehtävistä suorittaa 100 prosentin osuus laskennallisista kus-
tannuksista. 

Kansainvälinen pelastustoiminta

Pelastuslain 27 §:n 3 momentin 2 kohdan säätämä velvoite tulee huo-
mioida pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä, koska tämä tehtävä 
on osittain uusi.

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuus

Muutosesitys on perusteltu ja kannatettava, se selventää ja yhdenmu-
kaistaa pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja tämän seurauksena ole-
tettavasti vähentää valitustarvetta hallinto-oikeuksiin.

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslain 56 §:ssä säädetään pelastuslaitoksen koulutusvastuusta. 
Pelastuslaitoksen koulutusvastuu ei ole muuttumassa, mutta pykälään 
on esitetty muutosta siten, että siinä säädetty riittävä koulutus täsmen-
nettäisiin tarkoittamaan Pelastusopiston laatiman opetussuunnitelman 
mukaista koulutusta. Tämä muutos on kannatettava ja selkeyttää ny-
kyistä järjestelmää.

Avotulen teko

Pelastuslain 6 §:n muuttaminen siten, että avotulen teko kielletään 
myös ruohikkopalovaroituksen aikaan, on perusteltu ja tarkoituksenmu-
kainen muutos.

Pelastajan ammatillinen koulutus

On välttämätöntä, että pelastusopistosta annettuun lakiin tehtävät tar-
kennukset ja muutokset huomioivat Helsingin ja muun Uudenmaan pe-
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lastustoimen toimintaympäristön ja laajemmin pelastuslaitosten palve-
lutuotannon asettamat vaatimukset pelastustoimen ammatillisen perus-
koulutuksen järjestämisestä ja sen perusteista säädettäessä.

Pelastustoimen ammattihenkilöstön tulee jatkossakin voida toimia kii-
reellisissä ensihoitotehtävissä. Pelastajien ammatillisen peruskoulutuk-
sen tulee sisällöllisesti kattaa pelastajan ammattikoulutuksen lisäksi vä-
hintään terveydenhuollon lähihoitajakoulutus ja antaa pätevyys tervey-
denhuollon ammattitutkintoon sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
ensihoitopalveluista (340/2011) mukaisesti.

Pelastajien ammatillisesta peruskoulutuksesta säädettäessä, tulee ot-
taa huomioon Helsingin pääkaupunkiasema, suuri väestömäärä ja 
muut erityisolosuhteet. On välttämätöntä järjestää pelastajien ammatilli-
nen peruskoulutus paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen.

Helsingissä pelastajien ammatillinen koulutus, pelastustoimen ammatil-
liseen tutkintoon johtava koulutus, tulee turvata lainsäädännöllisesti, 
jotta se voidaan opetussuunnitelmallisesti ja sisällöllisesti rakentaa vas-
tavuoroisuuden periaatteen mukaisesti. Ammatillinen peruskoulutus ja 
pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyö, operatiivinen pelastus-
toiminta ja ensihoitopalvelu voivat tukea toisiaan pelastajien koulutuk-
seen sisältyvän työssäoppimisen ja laajemman työelämälähtöisyyden 
kautta.

Pelastajien ammatillinen peruskoulutus tulee järjestää Helsingissä osa-
na pelastuslaitoksen toimintaa. Toissijaisena vaihtoehtona on mahdol-
lista järjestää pelastajien ammatillinen peruskoulutus pelastuslaitoksen 
ja Pelastusopiston välillä tehtävän sopimukseen perustuvan yhteistyön 
nojalla. Tässäkin tapauksessa edellytetään pelastajien ammatillisen 
koulutuksen tosiasiallista järjestämistä Helsingissä niin, että koulutuk-
sen järjestäjä Pelastusopisto tilaa kokonaisuudessaan tarvittavan tut-
kintoon johtavan ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessaan omalla 
henkilöstöltä Helsingissä .

Pelastajien ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisen perusteista tu-
lee säätää lailla. Pelastusopistosta annetussa laissa tulee säätää Hel-
singissä  järjestettävästä pelastajien ammatillisesta koulutuksesta. Näin 
voidaan turvata alueen asianmukaiset ja tehokkaat pelastustoimen jär-
jestämisen ja toteuttamisen edellytykset. 

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Sisäministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta hal-
lituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja 
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väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamises-
ta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 15.12.2017 mennessä. Lausun-
non antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 19.12.2017 asti.

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauu-
distuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtä-
vien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtio-
neuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta joh-
tuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia, Pelastusopistosta 
annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Esityksel-
lä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä, 
maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta sekä valtioneu-
voston ohjesäännön muuttamisesta tehtävät muutokset pelastuslakei-
hin.

Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomail-
le annettavan avun vastaanottamista, paloilmoittimen aiheuttamista er-
heellisistä ilmoituksista perittäviä maksuna, pelastustoimen sivutoimi-
sen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien 
rakentamista. Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa 
selkeytettäisiin. 

Ehdotetut  lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Pelastuslain 
öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, sivutoimista ja sopimuspalo-
kuntien henkilöstön koulutusvaatimuksia sekä väestönsuojien rakenta-
mista koskevat säännökset tulisivat voimaan 1.1.2019. 

Pelastuslaki

Kansainvälinen pelastustoiminta

Pelastuslain 38 §:ssä on säädetty päätöksenteosta kansainvälisen 
avun antamisesta tai pyytämisestä. Avun antamiseen osallistuvan hen-
kilöstön asemasta on säädetty laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta 
kriisinhallintaan (1287/2004). Voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä 
säännöksiä kuntien, maakuntien, alueen pelastuslaitosten tehtävistä ja 
vastuista kansainvälisessä pelastustoiminnassa. Mahdollisuus hyödyn-
tää kansainvälisen avun antamiseen hankittua erityiskalustoa ja -varus-
teita sekä tehtävään koulutettua ja harjoitettua henkilöstöä kotimaisissa 
onnettomuustilanteissa on osoittautunut epäselväksi. 
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Pelastuslain 27 §:n 3 momentin 2 kohtaan esitetään otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan pelastuslaitos osallistuisi tämän lain 38 §:ssä tarkoi-
tettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelas-
tustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edellyttä-
män valmiuden ylläpitoon

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Esityksessä ehdotetaan, että öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan 
ylin johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sisäministeriölle. Esityksen mu-
kaan merellisten ympäristövahinkojen torjunnan vastuuketjujen selkeys 
on välttämätön edellytys menestykselliselle toiminnalle. Torjuntatöiden 
johtajan torjunnan toteuttamiseen liittyvät taloudelliset vastuut tulee olla 
saman hallinnonalan ministeriön ohjauksessa. 

Öljyvahinkojen torjuntalainsäädäntö ehdotetaan siirrettäväksi osaksi 
pelastustoimen säädöksiä siinä laajuudessa kuin kyse on pelastustoi-
mintaan rinnastettavasta toiminnasta. Ympäristöministeriölle kuuluisi 
jatkossakin ympäristövahinkolainsäädännön sekä ennallistamiseen ja 
kunnostamiseen sekä erityistilanteiden jätehuollon ohjaamiseen liittyviä 
tehtäviä.

Väestönsuojelu

Ehdotuksen mukaan tiettyjen väestönsuojarakentamiseen liittyvien hel-
potusten myöntäminen siirtyisi sisäministeriöltä ja aluehallintovirastolta 
kuntien rakennuslupaviranomaisille. Vuosittain rakennetaan noin 480 
väestönsuojaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka on toimivaltai-
nen viranomainen tässä asiassa, on antanut vuosittain noin 10 myön-
teistä päätöstä rakentamisvelvoitteesta vapauttamiseksi. Sisäministe-
riön käsittelemät alueelliset vapautukset ovat harvinaisia yksittäista-
pauksia. 

Esitetyllä muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa aluehallintoviraston ny-
kyisin soveltamaa ratkaisukäytäntöä. Vapautuksen myöntäminen edel-
lyttäisi edelleen, että väestönsuojan kustannukset olisivat yli neljä pro-
senttia rakentamisen kokonaiskustannuksista. Harkinnan varaisten va-
pautusten ja helpotusten myöntämisen siirtäminen tehostaisi eri helpo-
tusmuotojen kokonaisvaltaista käyttöä ja parantaisi aluekohtaisten yh-
teissuojien käyttömahdollisuuksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Sisäministeriö, lausuntopyyntö 2.11.2017
2 Luonnos hallituksen esitykseksi 1.11.2017
3 Pelastuslaitoksen lausuntolisäys khn_lle_HE pelastuslain muuttamises-

ta.docx

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Sisäministeriö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1118

HEL 2017-011913 T 03 00 00

SM17190871; SMDnor-2016-1495 ; SM042:00/2016

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2017 Pöydälle

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen: Päätösehdotuksen loppuun ehdotan lisättäväksi alla 
olevan tekstin uudeksi kappaleeksi:

Pelastuslain 57 § määrittää pelastustoimen kelpoisuusvaatimukset ja 
58 § sisäministeriön myöntämät erivapaudet.  

58 §:n tarkoituksena on turvata pelastushenkilöstön saatavuus, ellei 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole saatavilla virkaan tai teh-
tävään esimerkiksi haja-asutusalueella. 

Pelastuslain hengen mukaista ei kuitenkaan ole myöntää erivapauksia 
kelpoisuusehtoihin 58 §:n mukaisesti ja täyttää virkoja tai tehtäviä eri-
vapauden saaneilla henkilöillä, jos saatavilla on kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä hakijoita. 
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Tämän vuoksi lakitekstiin tulisi lisätä seuraava tarkennus 58 §:ään,... 
että "sisäministeriö voi myöntää erivapauden vain määräajaksi, ellei 
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ole saatavilla."

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttä-
misen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 21.11.2017 § 36

HEL 2017-011913 T 03 00 00

SMDno-2016-1495

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
hallituksen esityksestä laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikai-
sesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pelastusopistosta 
annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja. Pelastus-
lakiin tehtäväisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy- ja alus-
kemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille 
annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun 
vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituk-
sista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja so-
pimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien rakentamista. Väes-
tönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa selkeytettäisiin.

Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston teh-
täviin liittyviä tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin eräitä 
Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia.

Esityksen tavoitteena on tehdä maakuntien perustamista, maakuntauu-
distuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtä-
vien uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä sekä valtio-
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neuvoston asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta joh-
tuvat tarpeelliset muutokset pelastuslakiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää lausuntonaan, että hallituk-
sen esitys laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muutta-
misesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta on pääosin kanna-
tettava ja maakuntien perustamista, maakuntauudistuksen täytäntöön-
panoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorgani-
sointia, maakunnalle siirtyväksi esitetyn pelastustoimen tehtäväkoko-
naisuuden sekä pelastustoimen uudistustarpeiden mukainen.

Pelastuslaki on pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väes-
tönsuojelua sääntelevä yleislaki. Pelastuslaissa määritellään eri tahojen 
vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. Pelastuslaki sisältää 
myös säännökset pelastustoimen palvelutasosta ja pelastustoimen 
alueiden yhteistoiminnasta. Pelastuslaitos pitää tärkeänä tarkentaa pe-
lastuslaitoksia ohjeistavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä tehokkaan ja 
vaikuttavan palvelutuotannon mahdollistamiseksi sekä yhteiskunnalli-
sen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja esittää tämän johdosta seuraavia 
tarkennuksia pelastuslakiin:

Yksityiskohtaiset huomiot, esitysehdotukset ja perustelut

Avotulen teko

Pelastuslain 6 §:n muuttaminen siten, että avotulen teko kielletään 
myös ruohikkopalovaroituksen aikaan, on perusteltu ja tarkoituksenmu-
kainen muutos.

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslain 56 §:ssä säädetään pelastuslaitoksen koulutusvastuusta. 
Pelastuslaitoksen koulutusvastuu ei ole muuttumassa, mutta pykälään 
on esitetty muutosta siten, että siinä säädetty riittävä koulutus täsmen-
nettäisiin tarkoittamaan Pelastusopiston laatiman opetussuunnitelman 
mukaista koulutusta. Tämä muutos on kannatettava ja selkeyttää ny-
kyistä järjestelmää.

Kansainvälinen pelastustoiminta

Esitysehdotus

Pelastuslain 38 §:n 3 momentin 2 kohtaan esitetään otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan maakunnan pelastuslaitos osallistuisi tämän lain 38 
§:ssä tarkoitettuun pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan 
avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottami-
sen edellyttämän valmiuden ylläpitoon. Helsingin kaupungin pelastus-
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laitos haluaa muistuttaa, että edellä mainitun säädöksen velvollisuudet 
huomioidaan myös pelastustoimen riittävänä rahoituksena.

Perustelut

Pelastuslain 38 §:n 3, momentin 2 kohdan säätämä velvoite tulee huo-
mioida pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä, koska tämä tehtävä 
on osittain uusi.

Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta

Esitysehdotus

Lausuttava lakiluonnos perustuu hallitusohjelmassa mainittuun ympä-
ristövahinkojen torjunnan merellisen operatiivisen johtovastuun siirtoon 
sisäministeriön hallinnonalalle. Lisäksi lakia öljyvahinkojen torjunnasta 
(1673/2009) esitetään kumottavaksi ja sen pelastustoimea koskevia 
säädöksiä siirrettäväksi osaksi pelastuslakia. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitos on lausunut merialueen ympäristöonnettomuuksien torjun-
nan operatiivisen johtovastuun siirtoa selvittäneen työryhmän raportis-
ta, eikä ota tässä lausunnossaan kantaa johtovastuun siirtoon.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää pelastuslaissa säädettäväk-
si, että pelastustoimen viranomaisen tulee voida vastata myös öljyva-
hingon jälkitorjunnasta, mikäli se katsoo tämän tarpeelliseksi jälkitorjun-
nan vaativuuden tai öljyvahingon kriittisen sijainnin vuoksi. Pelastuslain 
111 a §:n 2 momentin tekstiä tulisi täydentää siten, että lakiin jää mah-
dollisuus sopia öljyvahinkojen jälkitorjunnasta laajemmin. 

Ehdotettu täydennys lainkohtaan: ”Kunta vastaa öljyvahinkojen jälkitor-
junnasta alueellaan, ellei muuta ole sovittu.”

Perustelut

Luonnoksessa pelastuslakiin esitetään lisättäväksi uusi pykälä 111 a §, 
johon otettaisiin öljyvahinkojen jälkitorjuntaa koskevat säännökset ku-
mottavaksi ehdotetusta öljyvahinkojen torjuntalaista. Esityksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa todetaan, että jälkitorjunta ei kuulu pelastus-
toimintaan, eikä siten pelastustoimen viranomaisten tehtäväksi. Nykyi-
sin voimassa olevassa laissa öljyvahinkojen torjunnasta (1673/2009) 
24 §:ssä on säädetty, että torjuntatöiden johtaja päättää, milloin johto-
vastuu siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle kunnan asianomaiselle vi-
ranomaiselle. Vastaavan sisältöistä sanamuotoa ei ole käytetty nyt lau-
sunnolla olevassa pelastuslain luonnoksessa. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanta on, että pelastustoimen vi-
ranomaisen tulee voida vastata myös öljyvahingon jälkitorjunnasta, mi-
käli se katsoo tämän tarpeelliseksi jälkitorjunnan vaativuuden tai öljyva-
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hingon kriittisen sijainnin vuoksi. Johtovastuun säilyttäminen pelastusvi-
ranomaisella on perusteltua, kun on tarpeen tehdä laajamittaisia jälki-
torjuntatoimia nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkkejä tällaisesta tapauk-
sesta olisivat öljyn kulkeutuminen rannikolle, joilla sijaitsee tiheää asus-
tusta, valtionhallintoa, merkittäviä elinkeinoelämän toimijoita, kriittistä 
infrastruktuuria tai muita yhteiskunnallisesti tärkeitä toimintoja tai raken-
teita taikka sellainen ranta-alue, jolla on merkittäviä luonnonsuojelulain 
mukaisia arvoja.

Pelastuslakiluonnoksen 2 a §:n 8 kohdassa käytetty jälkitorjunnan mää-
ritelmä vastaa voimassa olevan öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 
3 §:n 8 kohdan määritelmää jälkitorjunnasta. Pelastuslaitos pitää hyvä-
nä luonnoksen yksityiskohtaisiin perusteluihin kirjattua täsmennystä, 
jonka mukaan öljyvahingon rajoittaminen sisältäisi myös kerättävissä 
olevan öljyn poistamisen tai käsittelemisen niin, ettei siitä aiheudu ym-
päristölle enempää pilaantumisen vaaraa. Pelastuslaitoksen kanta on, 
että pelastustoimintaan kuuluvien torjuntatoimien voidaan katsoa päät-
tyvän vasta pelastusviranomaisen varmistuttua siitä, ettei vahingon laa-
jenemisen riskiä ole.

Paloilmoittimien erheellisten ilmoitusten maksullisuus

Esitysehdotus

Luonnoksessa ehdotetaan pelastuslain 96 §:n sanamuotoa tarkistetta-
vaksi siten, että siitä kävisi nykyistä selvemmin ilmi, että myös muut 
kuin laitteen vikaantumisesta aiheutuneet erheelliset paloilmoitukset 
ovat laskutettavia erheellisiä paloilmoituksia. Samalla selvennettäisiin 
sitä, että erheellisten paloilmoitusten ehkäiseminen voi edellyttää myös 
muita toimenpiteitä kuin paloilmoittimen teknistä korjaamista. Pelastus-
laitoksen oikeudesta periä maksuja erheellisistä paloilmoituksista sää-
dettäisiin nykyiseen tapaan. Helsingin kaupungin pelastuslaitos pitää 
ehdotettua 96 §:n sanamuodon tarkistusta tarkoituksenmukaisena.

Perustelut

Esitys ei laajentaisi säännöksen soveltamista nykyisestä, mutta se sel-
ventäisi ja yhdenmukaistaisi pelastuslaitosten laskutuskäytäntöä ja näin 
ollen oletettavasti vähentäisi valitustarvetta hallinto-oikeuksiin.

Väestönsuojelu

Esitysehdotus

Muutettavan pelastuslain vaikutuksia arvioivassa kappaleen kohdassa 
3.4.1 Väestönsuojarakentaminen, on pelastuslaitoksen näkemyksenä 
ilman perusteluja todettu, että ”Väestönsuojelu koostuu useista erilai-
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sista yhteensovitetuista järjestelyistä. Kyse on kokonaisuudesta, jossa 
väestön suojaamisessa hyödynnetään kaikkia toimenpiteitä kulloinkin 
tarkoituksenmukaisella tavalla.” 

Ehdotetaan muutettavan muotoon: ” Väestön suojaaminen koostuu 
useista erilaisista yhteensovitetuista järjestelyistä. Kyse on kokonaisuu-
desta, jossa väestön suojaamisessa hyödynnetään kaikkia toimenpitei-
tä kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.”

Perustelut

Muutettavan pelastuslain vaikutuksia arvioivassa kappaleen kohdassa 
3.4.1 Väestönsuojarakentaminen, väestönsuojelun koostumista kuvaa-
vissa virkkeissä on sekoitettu pelastustoimen vastuulla oleva ”väestön 
suojaamisen keinovalikoima”, joka muodostaa jonkinlaisen loogisen ko-
konaisuuden ja ”väestönsuojelu”, joka ei muodosta kokonaisuutena yh-
teensovitettua järjestelyä.

Esitysehdotus

Pelastuslain 2 a §:n 4 kohdan määrittelyt ovat puutteelliset, mikäli tar-
kastellaan vain valmiuslain (1552/2011) 3 §:n mukaisia olosuhteita. Eh-
dotetaan lisättäväksi pykälän määrittelyihin ”kansallinen aseellinen 
selkkaus”.

Perustelut

Valmiuslaissa (1552/2011) ei huomioida kansallista aseellista selkkaus-
ta, jossa väestönsuojelua voidaan myös toteuttaa.

Esitysehdotus

Pelastuslakiluonnoksen 64 §:ssä säädetään pelastustoimen viran-
omaisten varautumisesta väestönsuojeluun. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitoksen näkemyksenä lakiluonnoksen 64 §:n 1 momentissa vii-
tataan virheellisesti kaikkiin valmiuslain (1552/2011) 3 §:n poikkeusoloi-
hin.

Perustelut

Pelastuslain luonnoksen 64 §:ssä viitataan pelastustoimen viranomais-
ten vastuusta kouluttaa väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä 
poikkeusolojen tehtäviin. Ilmeinen rajaus on valmiuslain (1552/2011) 3 
§ 1 kohta, jossa poikkeusoloilla tarkoitetaan Suomeen kohdistuvaa 
aseellista tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaa hyökkäystä ja sen 
välitöntä jälkitilaa. Lakiluonnoksen 64 §:ssä tulisi viitata ainoastaan val-
miuslain (1552/2011) 3 §:n 1 kohdan mukaisiin poikkeusoloihin.
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Esitysehdotus

Ehdotetaan, että lakiluonnoksen 64 §:n 1 momentin virkkeeseen lisä-
tään rajaus ”omalta osaltaan”.  

Ehdotettu muokattu lainkohta: ”Pelastustoimen viranomaisten… varau-
tumalla [lisäys:] omalta osaltaan valmiuslain 121 §:ssä säädettyyn 
väestön siirtämiseen sekä huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toi-
menpiteistä.” 

Momenttia esitetään muutettavaksi ja tarkennettavaksi siten, että va-
rautumisvelvollisuus koskisi evakuointien sijaan valmiuslain 121 §:ssä 
säädettyä väestön siirtämistä.

Perustelut

Pelastuslain 64 §:n ehdotettu lainkohdan muokkauksen perusteena pe-
lastuslaitos esittää sitä, että väestön siirtämisen toiminnalliset vastuut 
jakaantuvat laajasti eri viranomaisille. Lakiluonnoksen muotoilu yhdis-
tettynä valmiuslain (1552/2011) 121 §:ssä säädettyyn sisäministeriön 
yleisjohtovastuuseen johtaa harhaan väestön siirtämisen vastuista ja 
roolituksista.

Tarkennus pelastustoimen varautumisvelvollisuuteen koskien eva-
kuointien sijaan valmiuslain 121 §:ssä säädettyä väestön siirtämistä on 
erittäin tarpeellinen. Evakuointi-termi ei sellaisenaan ole riittävän yksi-
selitteinen ja saattaa sekoittua esimerkiksi tämän lain 36 §:ssä säädet-
tyyn suojaväistöön, puolustustilalain (1092/1991) nojalla sotilasviran-
omaisen määräyksellä suoritettavaan väestönsiirtoon tai poliisilain 
(872/2011) nojalla poliisimiehen määräämään paikan tai alueen tyhjen-
nykseen.

Lakiluonnoksessa ei ole onnistuttu kattavasti selventämään väestön-
suojelun terminologiaa ja toimintarajauksia. Lakiluonnoksen ja valmius-
lain (1552/2011) 116‒120 §:n väestönsuojelun rajaukset ovat ristiriitai-
set muun muassa valmiuslain 3 §:n 2 kohdan osalta. Pelastuslain 64 
§:ssä Pelastustoimen viranomaisten varautuminen väestönsuojeluun 
säädetään, että: ”Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toi-
mintansa hoitamiseen poikkeusoloissa…” Pykälän otsikossa viitataan 
väestönsuojeluun, mutta sisällössä säädetään laajemmin poikkeusoloi-
hin varautumisesta. Lain otsikko ja sisältö ovat ristiriitaiset.

Lain 64 §:ssä säädetään myös, että: ”…riittävin suunnitelmin ja etukä-
teen tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja 
väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin… ” 
Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstö rajautuu lakiluonnoksen mu-
kaan ainoastaan valmiuslain 3 §:n 1 kohdan mukaisiin poikkeusoloihin, 
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ei poikkeusoloihin kokonaisuudessaan, kuten pykälän muotoilu antaa 
ymmärtää. Valmiuslain 3 §:n 2‒5 poikkeusoloissa henkilöstö ei nauti 
väestönsuojelustatusta, eikä siten ole väestönsuojelun johto- ja erityis-
henkilöstöä. Lakiluonnoksen väestönsuojelukäsite on suppeampi ja ris-
tiriidassa valmiuslain (1552/2011) 116 §:n rajausten kanssa.

Esitysehdotus

Pelastuslain 67 §:n säätämää velvollisuutta osallistua väestönsuojelu-
koulutukseen esitetään täydennettäväksi siten, että maakunnan pelas-
tusviranomaisen tulisi myös olla koulutusta tai harjoitustoimintaa järjes-
tävä taho. 

Ehdotettu muokattu lainkohta: ”…Pelastusopiston tai maakunnan pe-
lastusviranomaisen järjestämään väestönsuojelukoulutukseen..”

Perustelut

Pelastuslain 67 §:ssä tulisi pelastuslaitoksen näkemyksenä olla säädet-
tynä väestönsuojelukoulutuksen ja -harjoittelun järjestämismahdollisuus 
maakunnan pelastusviranomaiselle Pelastusopiston lisäksi. Tämä huo-
mioisi paremmin alueellisia paikallisia tarpeita.

Esitysehdotus

Pelastuslakiluonnoksen 75 §:ssä säädetään väestönsuojarakentamisen 
helpotusten myöntämisestä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää 
lakipykälään lisättäväksi täydennyksiä päätöksentekomekanismien val-
vonnasta.

Perustelut

Pelastuslain 75 §:ssä tulisi pelastuslaitoksen näkemyksenä säätää sel-
keästi, kuinka helpotusten päätöksentekoa valvotaan ja minkälainen 
painoarvo on pelastusviranomaisen kannalla. Säädetyssä lainkohdassa 
helpotusten myöntämisessä tulee huolehtia siitä, että ohjaus- ja valvon-
tamekanismit ovat kunnossa. Pelastuslaitoksen näkemyksenä on, että 
muuten on vaarana, etteivät väestönsuojien rakentamiseen liittyvät hel-
potukset ole valtakunnallisesti yhteneviä ja päätökset voivat olla myös 
pelastustoimen alueella eroavaisia johtuen kuntien rakennusvalvonnan 
oikeudesta päättää asiassa.

Esitysehdotus 

Pelastuslakiluonnoksen 89 §:ssä säädetään tiedonsaantioikeudesta 
pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten. Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitos esittää lakipykälään lisättäväksi täydennyksiä tiedonsaan-
tioikeuksista.
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Perustelut

Pelastuslaitoksen näkemyksenä on, että pelastuslain 89 §:n mukaista 
tiedonsaantioikeutta tarkennetaan lakipykässä niin, että pelastus- ja 
väestönsuojelusuunnittelua varten pelastusviranomaiset saisivat tietoja 
alueella tosiasiallisesti työskentelevistä ihmisistä. Nykyisellä kirjauksel-
la tilastolainsäädäntö estää tämän. Mikäli tiedonsaantioikeus ulotettai-
siin pelastuslaissa myös tilastojen ulkopuolelle, tiedonsaanti helpottu-
nee. Tiedonsaannille on tarpeet etenkin ulkoisen pelastussuunnitelman 
vaativien kohteiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja suojaväistöjä 
suunniteltaessa.

Koneellinen allekirjoitus

Esitysehdotus 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos esittää lisäesityksenä pelastuslakiin 
tai valtioneuvoston asetukseen pelastuslaista tai lakiin sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13) pykälän lisäämisen 
koskien koneellista allekirjoitusta.

Ehdotettu uusi lainkohta (mallina valtioneuvoston asetus merimieselä-
kelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1408): ”Pelastusviranomaisen 
päätös voidaan antaa automaattisessa tietojen käsittelyssä tai muuten 
ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. 
Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti. Tästä on 
oltava maininta asiakirjassa.” 

Perustelut

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 20 §:n 
mukaan: ”Haastehakemus, haaste sekä sähköisenä viestinä lähetettä-
vä tuomioistuimen toimituskirja ja muu oikeudenkäyntiasiakirja voidaan 
allekirjoittaa koneellisesti. Hallintoviranomaisen toiminnassa syntynei-
den asiakirjojen samoin kuin ulosoton asiakirjojen koneellisesta allekir-
joittamisesta säädetään erikseen.”

Koneellisella allekirjoituksella tarkoitetaan sitä, että fyysisen allekirjoi-
tuksen sijasta asiakirjaan on kirjoitettu asianomaisen henkilön nimi 
tekstinkäsittelyohjelmalla (HaVM 14/2002 vp). Koneellinen allekirjoitus 
on eri asia kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun 
lain 16 §:n mukainen sähköinen allekirjoitus.

Nykytilassa pelastuslaitoksen toiminnassaan antamat rutiininomaisetkin 
päätökset mm. erheellisten paloilmoitusten johdosta tehtävistä mak-
suunpanoista on manuaalisesti allekirjoitettava, koska pelastustoimen 
palveluprosesseilla ei yleensä ole käytettävissä sähköisen allekirjoituk-
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sen sisältäviä tietojärjestelmiä. Manuaalinen allekirjoittaminen aiheuttaa 
turhia mutkia ja kustannuksia päätösprosessiin.

Esittelijä
pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot
Ville Mensala, esikuntapäällikkö, puhelin: 31030030

ville.mensala(a)hel.fi
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§ 1143
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlah-
den talousvyöhykkeelle

HEL 2017-011170 T 11 01 01

ESAVI/9101/2017

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord St-
ream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta 
Suomenlahden talousvyöhykkeelle seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojeluviranomaisena antamaan lausuntoon ja toteaa, 
että hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Päätösehdotuksen kappaleeksi kaksi lisätään seuraa-
vaa: 

"Helsingin kaupunginhallitus katsoo, kuten muun muassa Euroopan ko-
missio ja Euroopan parlamentin enemmistö, että NSII-hankkeella on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia EU:n yhteisen ilmasto- ja energiapoli-
tiikan muodostumiselle hankkeen sitoessa pääomia ja taloudellisia int-
ressejä fossiilisiin polttoaineisiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Muilta 
osin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojeluviranomaisena antamaan lausuntoon."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Na-
sima Razmyar, Anni Sinnemäki
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Tyhjä: 3
Paavo Arhinmäki, Mika Raatikainen, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen puheenjohtajan ää-
nen ratkaistessa äänin 6 - 6 (3 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille 13.10.2017 kahden maakaasuputken sijoittamisesta

2 Hakemus
3 Täydennys 6.10.
4 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomen ta-
lousvyöhykkeelle ja valmisteluvasta. Lausuntoa on pyydetty 20.11.2017 
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
19.12.2017 asti.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja ympäristöpalvelujen 
lausunnot. Helsingin Satama Oy ei ole lausunut asiasta.  
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille 13.10.2017 kahden maakaasuputken sijoittamisesta

2 Hakemus
3 Täydennys 6.10.
4 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1119

HEL 2017-011170 T 11 01 01

ESAVI/9101/2017

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan 
Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 29.11.2017 § 141

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päättää antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lausunto

Hakemuksessa on otettu huomioon aiemmat kokemukset, YVA:n tulok-
set sekä siitä annetut lausunnot. Kokonaisuudessaan hakemuksessa 
on tarkasteltu eri toimintojen vaikutuksia huolellisesti. Putkien linjaus ei 
ole Helsingin vesialueella, on kaukana rannikosta ja Helsingin merialu-
een ohittaessa putket kulkevat pääosin syvillä pehmeillä pohjilla. Räjäy-
tysten vedenalainen meluvyöhyke ei myöskään ulotu Helsingin merialu-
eelle.

Aiemmassa Helsingin ympäristölautakunnan kaupunginhallitukselle 
9.5.2017 antamassa lausunnossa Nord Stream 2 -maakaasuputkihank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta kos-
kevasta arviointiraportissa tuotiin esille, että arviointiselostuksessa esi-
tetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haittavaikutusten vähentämisek-
si olivat varsin yleispiirteisiä. Vedenlaisen melun riskialueille tuli laatia 
tarkemmat selvitykset toimenpiteistä, joilla minimoidaan haittavaikutuk-
set eliöstölle ja kiinnittää huomiota työvaiheiden ajoitukseen. Nyt käsi-
teltävässä hakemuksessa toimenpiteitä vedenalaisen melun haittavai-
kutusten vähentämiseksi on tarkennettu, mm. suunnitelmilla asentaa 
kuplaverhot herkille alueille vedenalaisen melun vähentämiseksi. Päivi-
tetyn arvion mukaan kokonaismerkittävyys Itämeren norpan Suomen 
populaation osalta laskee kohtalaisesta vähäiseksi  itäisen Suomenlah-
den alueella. Arvion mukaan on epätodennäköistä, että hankkeella olisi 
vaikutusta indikaattoreihin, jotka koskevat hylkeiden runsautta, popu-
laatiotrendejä ja levinneisyyttä tai pitkäaikaisvaikutusta ekosysteemiin 
tai ympäristön hyvän tilan saavuttamiseen. YVA-vaiheen jälkeen 
Kallbådanin luotojen ja vesialueen osalta sekä Sandkällanin eteläiseltä 
merialueelta on tehty nyt Natura-arvioinnit. Lisäksi on tehty tarvehan-
kinnat Tammisaaren ja Hangon saariston, Pohjanpitäjänlahden meren-
suojelualueen, Söderskärin, Långgörenin saariston ja Pernajanlahden 
Natura 2000-alueiden osilta. 

Aiemman lausunnon mukaan kiviaineksen kasauksen ja ammusten rai-
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vauksen aiheuttama sedimentin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu 
arviointiselostuksessa esitetyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lä-
histölle. Haitta-aineiden osalta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman 
pitoisuuden ylittäviä arvoja joillakin alueilla. Näillä alueilla tuli tehdä tar-
kempi arvio haitta-aineiden leviämisestä vesipatsaaseen ja niiden vai-
kutuksesta kalojen ravintoon ja kaloihin. Päivitetyn arvion mukaan sota-
tarvikkeiden määrä on 70 % suurempi kuin mitä YVA:ssa on arvioitu. 
Kuitenkin Nord Stream-putken kokemukset osoittavat, että muodostu-
nut kraatteri on aikaisempaa arviota pienempi ja vapautuneen sedi-
mentin määrä vähäisempi. Olisi kuitenkin hyvä jatkaa selvityksiä, olisi-
ko sotatarvikkeiden siirto tai purkaminen aluksella mahdollista haittojen 
vähentämiseksi. Raivaukset tulisi lisäksi tehdä mahdollisuuksien mu-
kaan sellaisissa sääolosuhteissa, että niistä aiheutuvat haitat, kuten 
haitta-aineiden leviäminen olisivat mahdollisimman vähäistä. Hakemuk-
sessa on tarkasteltu aiemman YVA-arvioinnin lisäksi Nord Stream-
hankkeen vaikutuksia kaloihin. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy paikal-
lisesti ja haitta-aineiden sekä sedimentin vaikutukset on arvioitu koko 
kilohailikalakannan näkökulmasta merkityksettömäksi.  

Hakemuksen ja siinä esitettyjen selvitysten mukaan riskit onnettomuuk-
sille ovat pieniä. Hankkeen toteutuksessa tulee kuitenkin varmistaa hy-
vä riskinhallinta sekä se, että toimenpiteet ympäristöhaittojen minimoi-
miseksi on sisällytetty lupaan ja että toteutus tehdään suunnitellun mu-
kaisesti. Toteutuksessa on noudatettava ohjeistuksia ja sopimuksia ja 
vietävä ne koulutuksin käytäntöön. 

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö katsoo, että hakemuksen hyväksy-
miselle ei ole estettä. 

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungilta ja 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Vesilain (587/2011) Nord 
Stream 2 AG kahden maakaasuputken valmisteluluvasta ja sijoittami-
sesta Suomen talousvyöhykkeelle (ESAVI/9101/2017) 20.11.2017 
mennessä. Lausunnolle on pyynnöstä myönnetty lisäaikaa 15.12.2017 
saakka. 

Nord Stream 2 AG

Hankkeen kuvaus

Nord Steam 2 AG suunnittelee rakentavansa kaksi merenalaista maa-
kaasuputkea Narvanlahdelta Venäjältä Lubmanin alueelle Saksaan. 
Putkilinjan pituus Suomen alueella on noin 374 km. Kaksi merenalaista 
kaasuputkea reititetään kulkemaan ns. eteläistä reittiä pääasiassa Nord 
Stream AG-putkilinjojen vieressä. Kaasuputkilinjojen reitti kulkee Suo-
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men talousvyöhykkeellä, eikä reitti ulotu Suomen aluevesille. Pienim-
millään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km ja Suomen rannikkoon 
19 km. Kaksoisputkilinjan toimituskapasiteetti on noin 55 miljardia kuu-
tiometriä maakaasua vuodessa. Maakaasua toimitetaan Itävallan 
Baumgartenissa sijaitsevan maakaasun jakelukeskuksen kautta Sak-
saan ja Luoteis-Eurooppaan sekä Keski-ja Kaakkois-Eurooppaan. Ha-
kemus koskee toimenpiteitä, joita Suomen talousvyöhykkeellä ja alue-
vesillä on tarkoitus tehdä. 

Hanke käsittää arviolta vuodet 2018-2020. Rakennustyöt aloitetaan ke-
väällä 2018 tutkimuksilla, meren muokkaustöillä ja sotatarvikkeiden rai-
vauksella. Suomen talousvyöhykkeen itäosassa putkenlaskukäytävä si-
joittuu pääosin kovalle pohjalle, joka koostuu savesta, kun taas keski-ja 
länsiosa sijoittuu pehmeille savi-ja mutasedimenteille. Valittu eteläinen 
reitti on pohjoista reittiä lyhyempi. Suurin osa reitistä kulkee syvien ve-
sien alueilla, yli 60 m:n syvyydessä. Joillain alueilla merenpohjaa muo-
kataan paikallisesti ennen putken laskua. Suomen talousvyöhykkeellä 
merenpohja on epätasaista, jossa on kallioita ja harjanteita. Putkilinjaa 
tuetaan tarvittaessa todennäköisesti Suomesta saatavalla puhtaalla 
graniitti-kiviaineksella (n. 4,5 milj. t) ja kiviaineksella myös tarvittaessa 
peitetään putken osuuksia. Kiviainesta tarvitaan erityisesti vapaiden 
jännevälien korjaamiseen sekä putkilinjojen risteämisissä. Kiviaineksen 
sijoittamiseen on valittu vähemmän melua aiheuttavia ja sedimenttiin 
häiriötä aiheuttavia ankkuroimattomia DP-aluksia, joiden laskuputkien 
instrumentoitu pää mahdollistaa kiviaineksen tarkan ja hallitun kohdis-
tamisen laskun meren pohjaan. Putket on katodisuojattu korroosion es-
tämiseksi. Putket hitsataan ja kiinnitetään toisiinsa aluksilla. Putkien 
kiinnityksestä syntyy mm. metallijyrsinjätettä sekä betonipölyä ja hit-
sausjätettä. Lisäksi aluksilla syntyy mm. jäteöljyjä ja lietettä. Aluksien 
jätehuollossa noudatetaan HELCOM ja MARPOL 73/78 -sopimuksia. 
Maakaasun syöttö aloitetaan Venäjältä. Putkilinjan käyttöikä on vähin-
tään 50 vuotta. Putket eivät tarvitse juuri huoltoa käyttöikänsä aikana. 
Kiviainesta joudutaan todennäköisesti lisäämään painumisen vuoksi ja 
on mahdollista, että sotatarvikkeita joudutaan raivaamaan merivirtojen 
tai troolien kuljettaessa niitä turvakäytävälle. Sekä putken sisäisiä- että 
ulkoisia tarkastuksia tehdään säännöllisesti. Linjaa valvotaan jatkuva-
toimisesti päävalvomosta Sveitsistä. Muita valvomoita on myös Sak-
sassa ja Venäjällä. Kun käyttöikä on tullut päätökseen, putket joko 
poistetaan tai jätetään putket merenpohjaan puhdistettuina ja vedellä 
täytettyinä tuolloin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hank-
keessa ollaan säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin. 

Nord Stream 2 AG on toteuttanut YVA-menettelyn sekä EU:n YVA-di-
rektiivin (2011/92/EU) ja sen kansallisten täytääntöönpanosopimusten 
mukaisesti Suomessa että soveltavien YVA-säännösten mukaisesti 
muissa maissa, joissa hanketta toteutetaan. Lisäksi Nord Stream 2 AG 
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on laatinut valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
tehdyn yleissopimuksen (SopS 67/1997), "Espoon sopimus") -mukai-
sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka antaa yleiskuvan 
hankkeesta ja sen rajat ylittävistä vaikutuksista.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön

Hankkeen ilmastovaikutuksista on tehty päästöarviot. Hankkeen raken-
nusvaiheesta Suomen merialueilla aiheutuvat CO2-päästöt ovat noin 
357 000 t, NOx-päästöt 7000 t, SO2-päästöt 230 t ja hiukkaspäästöt 
200 t. Käyttövaiheessa CO2-päästöt ovat 90 000 t, NOx-päästöt 1800 t, 
SO2-päästöt 58 t ja hiukkaspäästöt 50 t. Hankkeen rakentamisen aika-
na syntyvät päästöt ovat hiilidioksidin osalta 10 %, typen oksidien 9 %, 
rikkidioksidin 10 % ja hiukkaspäästöjen osalta 9 % Suomenlahden lai-
valiikenteen vuosittaisista kokonaispäästöistä.

Sotatarvikkeiden raivaus paikalla putkilinjan reitillä sekä kiviaineksen si-
joittaminen aiheuttavat merenpohjan morfologian muutoksia ja muutok-
sia pintasedimentin laadussa sekä sedimentin ja haitta-aineiden resus-
pensiota. Haitta-aineiden leviämistä ja resuspensiota on mallinnettu eri-
tyisesti hankkeeseen kehitetyllä MIKE 3 -malleilla. Mallinnuksissa on 
käytetty Nord Stream -hankkeen kokemuksia ja näytetuloksia. Hydrog-
rafiset skenaarioissa on huomioitu eri sääolosuhteet. Raivauksen ai-
heuttama kraatterin koko vaihtelee 7-205 m³:n välillä sedimentin omi-
naisuuksista riippuen. Putkenlaskun aiheuttama eroosiota esiintyy peh-
meillä sedimenteillä 34-40 m:n syvyyksissä.  Putkien peittoalue on noin 
0,03 % Suomen talousvyöhykkeen pohjan pinta-alasta. Putkien asteit-
tainen hautautuminen sedimentteihin vähentää peittoalueen vaikutusta. 
Vaikutus elinympäristöjen fyysiseen menetykseen on arvioitu vähäisek-
si lajitasolla ja merkityksettömäksi elinympäristötasolla. Hakemuksessa 
on arvioitu sotatarvikkeiden raivauksesta, kiviaineksen sijoittamisesta ja 
putkilinjan tukirakenteiden vaikutuksesta aiheutunut häiriö merenpoh-
jaan vähäisiksi ja putken lasku DP-aluksilla merkityksettömäksi. Rai-
vauksen vaikutus veden laatuun on arvioitu olevan lyhytaikaista lisäten 
hetkellisesti pohjanläheisen veden samentumista ja sedimenttien pöl-
lyämistä ja haitta-aineiden irtoamista. Mallinnustulosten mukaan kiin-
toaineksen kohonneita pitoisuuksia esiintyy 1000 m:n päässä raivaus-
paikoista, yli 10 mg/l -pitoisuuksia esiintyy noin vuorokauden ajan. Rai-
vaustoimenpiteiden ollessa paikallisia ja lyhytkestoisia, vedenlaatuun 
aiheutuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja merkityksiltään pieniksi. 
Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, biottiseen ja abiottiseen 
ympäristöön on arvioitu lajitasolla ja elinympäristötasolla merkityksettö-
miksi. Raivauksen vaikutukset kalakantoihin on arvioitu merkityksettö-
mäksi. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy raivausten yhteydessä ja re-
suspension aiheuttamia haittavaikutuksia esiintyy pelagiaalissa kutevan 
kilohailin mätiin, pitkäaikaisia haittavaikutuksia kalayhteisöihin ei arvioi-
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den mukaan ole. Putkenlasku niin ikään aiheuttaa hetkellistä kiintoai-
neksen, ravinteiden ja haitta-aineiden resuspensiota, mutta ravinteiden 
irtoamisella ei mallinnustulosten mukaan ole vaikutusta Suomenlahden 
rehevöitymiseen. Haitta-aineet voivat irrotessaan lisätä aineen biosaa-
tavuutta ja aiheuttaa toksisia vaikutuksia eliöstöön ja kertyä ravintover-
koissa. Hakemuksen perusteella vaikutukset merenpohjan eliöstölle 
ovat kuitenkin merkityksettömiä. Putkien korroosionestossa käytettä-
vien anodien vaikutusta veden laatuun on arvioitu paikalliseksi. Kohon-
neita sinkkipitoisuuksia voi esiintyä anodien välittömässä läheisyydessä 
ja putkien hautautuessa vaikutus siirtyy sedimenttiin. Myös lämmönsiir-
ron vaikutus putkista meriveteen on arvioitu pieneksi. 

Hankkeesta aiheutuvaa melua ovat putkenlaskusta aiheutuva melu se-
kä kunnossapitoliikenteen aiheuttama melu. Lähimmän herkän Natura-
alueen Kallbådanin luotojen ja vesialueen läheisyydessä putkenlaskus-
ta aiheutuva melu kestää arviolta 2-3 päivää ja on tasoltaan matalaa. 
Vaikutus alueeseen on arvioitu rakennusvaiheessa merkityksettömäksi, 
kuten myös käyttövaiheessa, sillä kunnossapitoliikenne ei eroa tavan-
omaisesta alusliikenteestä. Putkenlaskussa käytetään ankkuroimatto-
mia aluksia, mikä vähentää melua. Sotatarvikkeiden raivausta on mal-
linnettu tarkemmin YVA-selostuksen jälkeen tarkennetuilla tiedoilla. So-
tatarvikkeiden todellinen määrä on noin 70 % suurempi kuin YVA-se-
lostuksessa esitetty määrä ja tarvikkeiden sijainti-ja kokotiedot ovat tar-
kentuneet. Niiden sotatarvikkeiden raivauksessa, jotka sijaitsevat itäi-
sellä Suomenlahdella tai lähellä suojelualueita, käytetään kuplaverhoja, 
jotka vähentävät vedenalaisen melun voimakkuutta 6-8 dB:ä. Melun 
vaimeneminen pienentää vaikutusetäisyyttä kahteen kolmasosaan ver-
rattuna tilanteeseen, jossa verhoa ei käytetä. Todennäköisyys sille, että 
yksittäinen harmaahylje altistuu painevammoille, vähenee. Lisäksi käy-
tetään akustisia karkottimia. Vaikutukset merinisäkkäisiin populaatiota-
solla jäävät vähäisiksi, yksilötasolla kohtalaisiksi. Vaikutukset pyöriäi-
siin, joiden esiintyminen alueella on epätodennäköistä, jää merkitykset-
tömäksi ja pohjaeliöstöön jäävät rajallisiksi. Itämerennorpan levinnei-
syysarvioita on tarkennettu YVA-selostuksen jälkeen. Osapopulaatios-
sa on vain noin 100-300 yksilöä. Osapopulaation kannalta Suomen put-
kilinjan osuudella on 12 sotatarviketta kriittisillä alueella. Raivaus ta-
pahtuu avomerellä ja raivauksen kesto on hetkittäistä, jolloin on epäto-
dennäköistä, että norppia esiintyy alueella. Mainittujen vaikutusten vä-
hentämistoimenpiteiden johdosta vaikutus Suomenlahden populaatioon 
sekä yksilöihin arvioidaan YVA-selostuksesta poiketen vähäiseksi.

Arvioiden mukaan putkilinjojen läheisyydessä ei esiinny merkittäviä lin-
tujen levähdys-tai ruokailupaikkoja, lintualueet sijaitsevat vähintään 
kahdeksan kilometrin päässä putkilinjoista. Lavaliikenne ja raivaus ai-
heuttavat meluhaittoja ja sedimentin sekoittuminen putkenlaskun ja ki-
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viaineksen sijoittamisen yhteydessä tilapäisiä vaikutuksia ravinnonhan-
kintaan pääosin matalikkoalueilla.  Vaikutukset eivät ole merkittäviä 
suojelullisesti huomioitaville lajeille. Vaikutukset eivät ole muuttuneet 
YVA-selostuksesta, jossa vaikutukset ilmassa kantautuvasta melusta ja 
visuaalisesta häiriöstä on arvioitu merkityksettömiksi, sedimenttien le-
viämisestä aiheutuvat vaikutukset merkityksettömäksi ja rakentamisai-
kainen vedenalaisen melu vaikutus vähäiseksi. Valittu eteläinen reitti 
on hieman parempi merilintujen osalta, koska se sijaitsee kauempana 
rannikkoalueilta.

Putkilinja ei ylitä suojelualueita. Lähin suojelualue Sandkallanin etelä-
puolisen merialueen Natura-alue. Eteläisen reitin valinta vähentää suo-
jelualueisiin ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Vaikutusten koko-
naismerkittävyydet ovat pysyneet jokseenkin samoina YVA-selostuk-
seen nähden. Potentiaalisia vaikutuksia Natura 2000-alueisiin on selvi-
tetty vielä YVA-vaiheen jälkeen. Lähimmän Natura-alueen Sandkallanin 
vaikutusarvion johtopäätöksenä on, ettei hanke edelleenkään heikennä 
merkittävästi alueen luonnonarvoja (riutat). Vaikutukset vedenalaisiin 
elinympäristöihin ja lintuihin arvioitiin merkityksettömiksi. Hankkeen vai-
kutus vieraslajeihin on arvioitu merkityksettömäksi. 

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 6.11.2017

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Taustaa

Nord Stream 2 AG (”hanke”) suunnittelee rakentavansa kaksi merena-
laista maakaasuputkea Suomenlahteen kuuluvalta Narvanlahdelta Ve-
näjältä Lubminin alueelle Saksaan. Putkilinjan pituus Suomen alueella 
on noin 374 kilometriä. Uudet putket reititetään kulkemaan pääasiassa 
olevien Nord Stream -maakaasuputkien vieressä. Hankkeen maakaa-
suputkien reitti kulkee Suomen talousvyöhykkeellä, eikä ulotu Suomen 
aluevesille. Pienimmillään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km. Uu-
sien putkilinjojen etäisyys Suomen rannikosta on pienimmillään 19 km. 
Suunniteltu rakentamisaikataulu on keväästä 2018 vuoden 2019 lop-
puun. 

Hanke on toteuttanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn EU-di-
rektiivien ja sen kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti 
Suomessa ja muissa maissa, joissa hanketta koskevia putkenlaskutöitä 
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tehdään. Lisäksi hanke on laatinut arviointiselostuksen hankkeen val-
tioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Suomessa YVA-viran-
omaisena on toiminut Uudenmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökes-
kus (”ELY-keskus”). ELY-keskus on kuulemismenettelyn jälkeen toden-
nut lausunnossaan 26.7.2017 YVA-selostuksen täyttävän ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
määritellyt sisältövaatimukset.

Uudet putkilinjat on suunniteltu laskettavan merenpohjaan käyttäen dy-
naamisesti asemoitavaa putkenlaskualusta ankkuroitujen alusten si-
jaan. Putkilinjan tukemiseksi merenpohjaa muokataan tarvittaessa pai-
kallisesti kiviaineksella. Työ suoritetaan siten, että sedimenttien vapau-
tumista merenpohjasta minimoidaan. Olemassa olevat putkilinjan kans-
sa risteävät kaapelit ja muut maakaasuputket suojataan ennen putken-
laskua. Suomessa yksittäiset putkikappaleet kuljetetaan putkenlaskua-
lukselle kuljetusaluksilla Kotkan Mussalosta ja Hangon Koverharista.

Uusien putkilinjojen suunniteltu käyttöikä on vähintään 50 vuotta niiden 
asentamisen jälkeen. Putkilinjat eivät tarvitse korjausta eivätkä juuri-
kaan huoltoa käyttöikänsä aikana. Kiviainesta on mahdollisesti sijoitet-
tava lisää ensimmäisten käyttövuosien aikana.

Hankkeen YVA-selvityksessä arvioitiin, että hankkeen vaikutukset ovat 
pääosin merkityksettömiä tai vähäisiä ja rakennusaikaan rajoittuvia. 
Vain sosiaalisten vaikutusten ja vaikutusten hylkeisiin arvioitiin olevan 
kohtalaiset. Selvityksen mukaan voidaan todeta, ettei hankkeen kah-
den putkilinjan rakentamisesta aiheudu merkittäviä pitkän aikavälin vai-
kutuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Lausunto

Hankkeen putkireitin suunnittelu on tehty ja ympäristövaikutukset ar-
vioitu riittävällä tasolla sekä tarpeeksi laajasti. Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialalla ei ole lausuttavaa asiasta.

Lisätiedot
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
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§ 1144
Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen 
ja täydentäminen

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen ja liikun-
tapaikkapäällikkö Petteri Huurre. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: A 1 -kohdan ensimmäinen kappale muutetaan seuraa-
vasti:

"Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että maanpäällinen osa tontista säilyy luontoarvoiltaan ja maise-
maltaan olennaisilta osin ennallaan ja että rakentamistyöstä aiheutuvat 
haitat minimoidaan. Esimerkiksi välttämättömät ilmastointiaukot ja va-
rauloskäynnit suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maise-
maan sulautuviksi."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: A 2 -kohdan ensimmäinen kappale muutetaan seuraa-
vasti:

"Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, että mainittujen toimijoiden – erityi-
sesti jalkapallon − toimintaedellytykset alueella säilyvät tai paranevat 
tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kentällä 7 sijaitsevan juniorijalkapallo-
hallin osalta tutkitaan sen sijoittumisvaihtoehdot alueella, ensisijaisena 
vaihtoehtona kenttä 7. Em. hallin palauttamiseen liittyvistä kustannuk-
sista vastaa soveltuvin osin hakija."
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Kannattaja: Pia Pakarinen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: A 1 -kohdan ensimmäisen kappaleen toinen virke 
muutetaan muotoon:

"Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) koh-
dalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, 
että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemiltaan 
ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisista töistä. Alueelle on mah-
dollista sijoittaa vähäinen määrä ilmastointiaukkoja ja varauloskäyntejä 
niin, että ne suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maise-
maan sulautuviksi."

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: A 2 -kohtaan lisätään seuraava kappale:

"Varauksensaaja vastaa siitä, että Töölön Pallokentän alueelle palaute-
taan vähintään samantasoinen juniorijalkapallohalli kuin tällä hetkellä 
kentällä nro 7 on. Tämän tulee tapahtua välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. Jalkapallon olosuhteet tulee säilyä 
rakentamisen jälkeen vähintään nykyisellä tasolla."

Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallitus muuttaa ja täydentää Projekti GH Oy:lle Helsinki 
Garden -hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelua-
luevarauspäätöstä seuraavasti:

1
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Varattava alue käsittää oheisen liitekartan 1 (Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/Helsinki Garden/19.10.2017) mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset. Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan 
(keskuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on suunniteltava 
niin, että rakentamisesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoar-
voihin ja maisemaan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että raken-
tamistyöstä aiheutuvat haitat minimoidaan. 

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Tässä tarkoituk-
sessa vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla 
on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtuma-
käyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä jatko-
suunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä hank-
keen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
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Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

B

Kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän mahdollisuus tilapäisen hallin 
rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja nuorten har-
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rastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Projekti GH Oy:n Helsinki Gar-
den -hankkeen Nordenskiöldinkadun suunnitteluvarauspäätökseen teh-
dään muutoksia ja täydennyksiä hankkeen asemakaavoituksen saami-
seksi liikkeelle, jatkosuunnittelun edistämiseksi ja ohjaamiseksi sekä to-
teutusedellytysten varmistamiseksi.

Varauksensaaja on suunnitellut ja kehitellyt kaupunginhallituksen 
27.6.2016 myöntämän varauksen jälkeen hanketta liikenneyhteyksil-
tään ja maanalaisilta osiltaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan palveluiden kanssa pohjautuen päätöksessä edellytetyn arkkiteh-
tuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle. Lisäksi on ilmennyt tarve suunnitteluvaihees-
sa esittää vanhan jäähallin (”Nordis”) integroimista Helsinki Garden -
hankkeeseen jatkosuunnittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten 
varmistamiseksi. Vanhan jäähallin integroiminen hankkeeseen voi olla 
perusteltua ottaen huomioon mm. halliin kohdistuva merkittävä korjaus-
velka sekä sen potentiaali täydentää jo nykyisellään merkittävän liikun-
tapaikkakeskittymän liikunta- ja tapahtumapaikka tarjontaa. Lopullisesti 
integroinnista voidaan kuitenkin päättää vasta, kun kaavoituksen ja jat-
koneuvotteluiden yhteydessä saatavat selvitykset ovat käytettävissä.   

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu muun ohella yhteis-
työssä ympäröivien kiinteistöjen omistajien ja niiden toiminnanharjoitta-
jien, Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön ja HJK:n kanssa. Pyydetyissä 
lausunnoissa nämä ovat tuoneet huomionsa päätöksentekoon ja jatko-
suunnitteluun sekä painottavat erityisesti, ettei Helsinki Garden -hanke 
saa vaikeuttaa ja heikentää toiminnanharjoittajien nykyisiä toimintae-
dellytyksiä, samoin korostaneet sitä, että koko Töölön liikunta- ja urhei-
lualuetta tulee kehittää yhteistyössä.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja neuvottelut

Projekti GH Oy (jäljempänä myös varauksensaaja) on osoittanut lauta-
kunnalle 19.10.2017 päivätyn Helsinki Garden -hanketta koskevan 
suunnitteluvarausalueen rajausta koskevan muutoshakemuksen, jossa 
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varauksensaaja esittää muutoksia kaupunginhallituksen tekemään voi-
massa olevaan suunnitteluvarauspäätökseen.

Hanketta on kehitelty kaupunginhallituksen 27.6.2016 myöntämän 
suunnittelualuevarauksen jälkeen pohjautuen päätöksessä edellytetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Suunnittelun edetes-
sä on yhdessä kaupunkiympäristön asemakaava- ja muiden palvelujen 
kanssa todettu, että varausalueen rajausta on syytä tarkistaa. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta. 

Varauksen muutoshakemus on esityslistan liitteenä 2, hankekuvaus liit-
teenä 3 ja sijaintikartta liitteenä 4.

Lisäksi Helsinki Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, 
että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. 
Hankkeen näkemyksen mukaan palloilu- ja monitoimiareenaksi sanee-
rattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pääareenan 
kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. 
Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.    

Voimassa oleva suunnitteluvarauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 (655 §) varata Projekti GH Oy:lle 
Nordenskiöldinkadun alueelta maapäällisiä ja maanalaisia alueita Hel-
sinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittä-
mistä ja varmistamista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta 
varten 31.12.2018 saakka mm. seuraavin ehdoin:

- Hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytysten selvittäminen ja var-
mistaminen sekä asemakaavan muutos on tehtävä yhteistyössä Hel-
singin kaupungin kaupunginkanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, kiin-
teistöviraston, liikuntaviraston, Jääkenttäsäätiön, rakennusviraston, pe-
lastuslaitoksen ja kaupunginmuseon kanssa ja museoviraston kanssa 
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympia-
stadionin ja Sonera Stadiumin omistajien ja toiminnanharjoittajien kans-
sa.

- Luovutettava alue määräytyy lopullisesti ympäröivien kiinteistöjen se-
kä toiminnanharjoittajien (mm. Jääkenttäsäätiö, Helsinki Stadion 
Oy/HJK, Stadion-säätiö) kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön ja alu-
eella järjestettävän arkkitehtuurikilpailun sekä kumppanuuskaavoituk-
sella laadittavan lainvoimaisen asemakaavan muutoksen tuloksena. 
Alueen hankkeita ja koko Töölön pallokenttäkokonaisuutta tulee kehit-
tää siten, että hankkeiden toimintaedellytykset alueella säilyvät.
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- Varauksensaajan tulee järjestää kustannuksellaan arkkitehtuurikutsu-
kilpailu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa hankkeen rea-
lististen toteuttamisedellytysten varmistamiseksi ja kaupunkitilaan sovit-
tamiseksi. Kaupunkitilaan ja ympäristöön liittymisen reunaehdot määrit-
telee kaupunki. Ratkaisemattomia haasteita ovat muun muassa jalka-
palloilun toimintaedellytysten säilyminen alueella heikentymättöminä ja 
alueen viher- ja virkistysyhteyksien säilyminen ja vahvistaminen. Va-
rausalueeseen on mahdollista tehdä muutoksia.

- Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Hel-
sinki Garden -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikilpailun ja asema-
kaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.

- Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai 
apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kes-
ken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

- Kaupunki sitoutuu olemaan tekemättä varausaikana varausalueella 
toimenpiteitä tai sopimuksia, jotka haittaisivat hankkeen toteutumista 
lukuun ottamatta Sonera Stadium -hanketta koskevia suunnitelmia.

Suunnitteluvarauspäätös on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä 5.

Suunnittelualuevarauksen muutokset ja täydennykset sekä niiden perustelut

Esittelijä toteaa, että Projekti GH Oy on kaupunginhallituksen 
27.6.2016 tekemän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti jatkosuunni-
tellut ja kehitellyt hanketta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
palveluiden kanssa pohjautuen varauspäätöksessä edellytetyn arkki-
tehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Suunnittelun edetessä on yhdessä kaupungin asemakaava-, maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit - sekä tilapalveluiden kanssa todettu, että 
on syytä tarkistaa suunnitteluvarauksen aluerajausta asemakaavoituk-
sen saamiseksi liikkeelle.

Edelleen on ilmennyt tarve nyt jo suunnitteluvaiheessa esittää vanhan 
jäähallin (”Nordis”) liittämistä Helsinki Garden -hankkeeseen jatkosuun-
nittelun edistämiseksi ja toteutusedellytysten varmistamiseksi. 

Suunnitteluvarausalueen rajauksen muutos

Suunnitteluvarausalueen rajaus tulee muuttaa Projekti GH Oy:n hake-
muksen mukaiseksi hankkeen jatkosuunnittelun edistämiseksi. Tarkis-
tukset johtuvat pääasiassa liikennejärjestelyihin, logistiikkaratkaisuihin 
sekä pysäköinnin järjestämiseen liittyvistä toiminnallisista reunaehdois-
ta.
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Koska uusi suunnitteluvarausalue käsittäisi muun ohella HJK:lle pitkä-
aikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7), varauksensaajan tulee 
olla tietoinen, ettei muutos oikeuta varauksensaajaa tässä vaiheessa 
muihin kuin maanalaisiin tiloihin liittyviin suunnittelutoimenpiteisiin. 

Lopullisesti mahdollisuudet po. alueen hyödyntämiseen selviävät kaa-
voituksen yhteydessä laadittavissa selvityksissä ja käytävissä neuvotte-
luissa. Mikäli po. alueelle osoitetaan kaavassa Helsinki Garden -han-
ketta palvelevia maanalaisia tiloja, alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan, josta tulee neuvotella alueen nykyisen vuokralaisen 
kanssa.  

Kaupunki ei varausehtojen mukaan vastaisi hankkeelle eikä kolmannel-
le mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen 
luovuttaminen rakentamista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä 
aikataulusta tai se estyy.    

On tärkeää, että jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa 
huomioidaan HJK:n ja alueen muiden toimijoiden toimintaedellytykset. 
Varausehtojen mukaan varauksensaajan tuleekin hankkeen jatkosuun-
nittelussa ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentami-
sen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen 
ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun 
ja toteutuksen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoi-
den toimintaedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

Suunnittelun edetessä tulee siksi myös selvittää mahdollisuus tilapäi-
sen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset
säilyvät.

Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) koh-
dalla maanalainen rakentaminen tulee suunnitella niin, että rakentami-
sesta aiheutuu alueen maanpäällisen osan luontoarvoihin ja maise-
maan mahdollisimman vähäinen vaikutus ja että rakentamistyöstä ai-
heutuvat haitat minimoidaan. Varauksensaajan velvoittaminen suunnit-
telemaan toimenpiteet niin, että alueen luontoarvot ja maisema pysyvät 
täysin ennallaan ja ettei rakentamisen aikaisesta työstä aiheudu lain-
kaan haittaa, asettaa suunnittelua koskevat tekniset vaatimukset koh-
tuuttoman korkeiksi ja saattaa johtaa hankkeen toteuttamiskelpoisuu-
den alenemiseen. Riittävänä on pidettävä, että rakentaminen tehdään 
mahdollisimman haitattomasti ja niin, että maanpäällinen osa ko. alu-
eesta on olennaisilta luontoarvoiltaan ja maisemaltaan palautettavissa. 

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 tulee myös huomioida Vauhtitien ajoyhteyden suunnitte-
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lussa. Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei 
saa estää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisarara-
dan suunnittelua tai toteutumista.     

Vanhan jäähallin ("Nordis") liittäminen Helsinki Garden -hankkeeseen

Alustavien neuvotteluiden ja selvitysten perusteella on perusteltua pitää 
hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana sitä, että kaupungin omista-
ma vanha jäähalli integroidaan osaksi Helsinki Garden hanketta ja se 
saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi. Vanha jäähalli on nykyisel-
lään verrattain heikossa kunnossa ja halli edellyttäisi lähivuosina kau-
pungilta todennäköisesti merkittäviä korjausinvestointeja, jotka rasittai-
sivat kaupungin investointitaloutta. Vanha jäähalli voisi myös yhdessä 
suunnitellun pääareenan kanssa muodostaa Suomessa poikkeukselli-
sen tapahtumapaikkakokonaisuuden. Edelleen vanhan jäähallin sanee-
raaminen palloilu- ja monitoimiareenaksi loisi potentiaalia kehittää jo 
nykyisellään merkittävää liikuntapaikkakeskittymää edelleen monipuoli-
semmaksi.      

Vanhan jäähallin mahdollisesta integroimisesta osaksi Helsinki Garden 
–hanketta otettaisiin tarvittavat ehdot suunnitteluvaraukseen. Varau-
sehtojen mukaan varauksensaajalla on mainitusta syystä oikeus ryhtyä 
jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uutta käyttöä 
hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta Helsinki Gar-
den -hankkeelle neuvotellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun 
kaavoituksen yhteydessä tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. 
kaupungin talouteen, palveluihin ja elinkeinoihin on tehty. Mahdollinen 
luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmistetaan ulkopuoli-
sella asiantuntijalla.

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvat Jääkenttäsäätiön omistuksessa ole-
van harjoitusjäähallin luovuttamisesta Helsinki Garden -hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään myös erikseen.  Luovuttaminen on Helsinki Gar-
den-hankkeen toteutuessa todennäköisesti tarpeen, koska suunnittelu-
ratkaisun toteuttaminen edellyttänee harjoitushallin purkamista.  

Kaupunki (Tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
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lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä. Tästä syystä vanhan 
jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja hallinnoi-
van Jääkenttäsäätiön tulisi pidättäytyä sellaisista toimenpiteistä, jotka 
voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista hankkeen 
vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä muista toi-
menpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän jälkeiseen 
aikaan, ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamiseen hank-
keelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkanslian kans-
sa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Ympäröivien kiinteistöjen ja niiden toiminnanharjoittajien lausunnot

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu alkuperäisen varaus-
päätöksen ehtojen mukaisesti muun ohella yhteistyössä ympäröivien 
kiinteistöjen omistajien sekä niiden toiminnanharjoittajien kanssa.

Jääkenttäsäätiö, Stadion-säätiö ja HJK ovat myös näiltä pyydetyissä 
esityslistan liitteinä 6-8 olevissa lausunnoissaan tuoneet huomionsa jat-
kosuunnitteluun ja päätöksentekoon. Lausunnoissa painotetaan erityi-
sesti, ettei Helsinki Garden -hanke saa vaikeuttaa ja heikentää lausun-
nonantajien nykyisiä toimintaedellytyksiä, ja korostetaan sitä, että koko 
Töölön liikunta- ja urheilualuetta tulee kehittää yhteistyössä. Lisäksi 
lausunnoissa tuodaan esiin jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja. 
HJK ja Palloliitto vastustavat suunnitteluvarausalueen muutosta tässä 
vaiheessa.

Suunnitteluvarauksen muutos on tärkeä, koska se ohjaa ja antaa tukea 
hankkeen jatkosuunnittelulle ja selvityksille. Suunnitteluvarausalueen 
muutokselle ei ole esitettävät varausehdot huomioiden estettä, koska 
se oikeuttaa ainoastaan suunnittelutoimenpiteisiin eikä se rajoita esi-
merkiksi HJK:n mahdollisuuksia käyttää aluettaan voimassa olevan 
vuokrasopimuksen osoittamiin tarkoituksiin.    

Kaavaprosessissa hankkeen suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Työ-
suunnitelman mukaan asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointime-
nettely (OAS) ajoittuisi tulevaan vuodenvaihteeseen, asemakaavan 
muutosluonnos valmistuisi keväällä 2018 ja muutosehdotus syksyllä 
2018. Hanketta koskeva yksityiskohtainen asemakaavoitus tullaan 
Kaupunginhallituksen suunnitteluvarauspäätöksen ehtojen sekä maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) vuorovaikutusmenettelyn kautta toteutta-
maan tiiviissä yhteistyössä em. tahojen kanssa.

Kun Helsinki Garden -hankkeen suunnittelu on suunnitteluvarauksen 
aikana edennyt asemakaavoituksen ehdotusvaiheeseen, kaupungin-
hallitukselle tullaan valmistelemaan esitys varsinaista toteuttamista 
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koskevaksi varaukseksi hankkeelle asetettavine yksityiskohtaisine eh-
toineen. 

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu tulee asemakaavoituk-
sen edetessä käymään erikseen kaikkien em. lausunnonantajien kans-
sa neuvottelut näiden toimintaedellytysten turvaamiseksi alueella, sa-
moin tekemään tarvittavat sopimusesitykset kaupungin toimivaltaisille 
elimille.

Lopuksi

Ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen lukuun 
ottamatta Pohjoisen Stadiontien itäpuolta koskevaa varausehtoa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1122

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2017 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli tonttipäällikkö Sami Haapanen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 246

HEL 2017-011489 T 10 01 01 00

Urheilukatu, Nordenskiöldinkatu ja Pohjoinen Stadionintie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupun-
ginhallitus muuttaisi ja täydentäisi Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -
hanketta varten 27.6.2016 (655 §) tekemäänsä suunnittelualuevaraus-
päätöstä seuraavasti:

1

Varattava alue käsittää oheisen liitekartan nro 3/Arkkitehtuuritoimisto 
B&M/ Helsinki Garden/19.10.2017 mukaiset maanpäälliset ja maanalai-
set aluevaraukset.

Varauksensaaja on tietoinen, että uusi varausalue käsittää muun ohella 
HJK:lle pitkäaikaisesti vuokratun kenttäalueen (kenttä nro 7). Varauk-
sensaaja on tietoinen, että tämän alueen luovuttaminen Helsinki Gar-
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den -hankkeelle edellyttää muun ohella sitä, että alue vapautetaan kau-
pungin hallintaan.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitteluvaraus oikeuttaa varauk-
sensaajan ainoastaan tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa HJK:lle ny-
kyisellään vuokratulle alueelle maanalaisia tiloja. Varauksensaajalla ei 
ole siten tämän suunnitteluvarauspäätöksen perusteella oikeutta suorit-
taa alueella mitään muita toimenpiteitä.

Kaupunki ei vastaa hankkeelle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista eikä haitoista, mikäli alueen luovuttaminen rakenta-
mista varten viivästyy hankkeen edellyttämästä aikataulusta tai estyy. 

2

Varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheutta-
mat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien 
kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelun ja toteutuk-
sen lähtökohtana tulee pitää sitä, etteivät mainittujen toimijoiden toimin-
taedellytykset alueella pysyvästi heikkene. 

3

Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelun lähtökohtana on, että 
vanha jäähalli (”Nordis”) integroidaan osaksi hanketta. Jatkosuunnitte-
lun lähtökohtana on, että vanha jäähalli saneerataan palloilu- ja moni-
toimiareenaksi, jolla on mahdollisuus tukea myös rakennettavan pää-
areenan tapahtumakäyttöä. Varauksensaajalla on mainitusta syystä oi-
keus ryhtyä jatkosuunnittelemaan vanhan jäähallin sekä sen tontin uut-
ta käyttöä hankkeen jatkosuunnitelmiin sisältyvänä.

Vanhan jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään erikseen sen jälkeen, kun kaavoituksen yhtey-
dessä vaadittavat ja tehtävät hankkeen vaikutusten arvioinnit mm. kau-
pungin talouteen, ympäristöön, palveluihin ja elinkeinoihin on saatu. 
Mahdollinen luovutus tapahtuu käyvästä arvosta, jonka taso varmiste-
taan ulkopuolisella asiantuntijalla. 

Vanhan jäähallin viereen sijoittuvan Jääkenttäsäätiön omistuksessa 
olevan harjoitusjäähallin mahdollisesta luovuttamisesta hankkeelle neu-
votellaan ja päätetään osapuolien kesken myös erikseen.  

4

Kaupunki (tilapalvelut, Jääkenttäsäätiö) luovuttaa hallussaan olevat, 
jatkosuunnittelun edellyttämät vanhan jäähallin rakennusta ja sen tont-
tia koskevat tiedot varauksensaajalle ja oikeuttaa varauksensaajan te-
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kemään jatkosuunnittelun edellyttämiä katselmuksia ja tutkimuksia ra-
kennuksessa ja sen tontilla.

5

Kaupungin ja Helsinki Garden -hankkeen yhteisenä tavoitteena on, että 
vanha jäähalli sekä sen viereen sijoittuva harjoitusjäähalli luovutetaan 
Helsinki Garden -hankkeelle sen toteutuksen edellyttämässä aikatau-
lussa ilman aiheetonta viivytystä ja kiirehtimistä.  

Vanhan jäähallin sekä sen viereen sijoittuvan harjoittelujäähallin tiloja 
hallinnoivan Jääkenttäsäätiön tulee pidättäytyä sellaisista toimenpiteis-
tä, jotka voisivat estää tai haitata näiden rakennusten luovuttamista 
hankkeen vapaaseen hallintaan 1.1.2021 lukien. Tapahtumista sekä 
muista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat edellä mainitun määräpäivän 
jälkeiseen aikaan ja joilla voi olla vaikutusta rakennusten luovuttamisel-
le hankkeelle, Jääkenttäsäätiön tulee sopia erikseen kaupunginkans-
lian kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.    

6

Pisararadan ratasuunnitelma ja Pisararataa varten laadittu asemakaa-
va nro 12290 on huomioitava Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa. 
Helsinki Garden -hankkeen ajoyhteys tai sen rakentaminen ei saa es-
tää tai haitata hyväksytyn ratasuunnitelman mukaisen Pisararadan 
suunnittelua tai toteutumista.     

7

Muutoin noudatetaan aikaisemman varauspäätöksen ehtoja.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Pohjoisen Stadiontien 
itäpuolella sijaitsevan osan (keskuspuisto) kohdalla maanalainen ra-
kentaminen on suunniteltava ja toteutettava niin, että maanpäällinen 
osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja maisemaltaan ennallaan, eikä kär-
si rakentamisen aikaisesta työstä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, 
jotta lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytyk-
set säilyvät.

Käsittely

28.11.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevan osan (kes-
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kuspuisto) kohdalla maanalainen rakentaminen on  suunniteltava ja to-
teutettava niin, että maanpäällinen osa tonttia säilyy luontoarvoiltaan ja 
maisemaltaan ennallaan, eikä kärsi rakentamisen aikaisesta työstä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig:  Lautakunta edellyttää myös, että selvitetään mahdolli-
suus tilapäisen hallin rakentamiselle Töölön pallokentän alueelle, jotta 
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja jalkapallon edellytykset 
säilyvät.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silvia Modigin vastaehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Varauksensaaja vastaa siitä, että juniorijalkapallohalli pa-
lautetaan pallokenttä 7:lle samantasoisena välittömästi rakennustöiden 
päätyttyä varaajan kustannuksella. 

Jaa-äänet: 8
Matti Enroth, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Amanda 
Pasanen

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5.

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Esko Patrikainen, tontit -yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
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§ 1145
Kaupunginvaltuuston 13.12.2017 tekemien päätösten täytäntöönpa-
no

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.12.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3 Ei toimenpidettä.
  
4 Asian täytäntöönpanosta on päätetty kaupunginhallitukses-

sa 13.12.2017 § 1129.
  
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysmi-

nisteriölle.
  
 Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, pelastuslaitoksel-

le ja kaupunginkanslialle.
  
5 Tiedoksi toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.
  
 Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähkö-
verkko Oy:lle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäris-

tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle 
sekä pelastuslautakunnalle.

  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, 

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

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, sosiaali- ja ter-

veyslautakunnalle, asuntotuotantotoimistolle, kaupunginmu-
seolle ja pelastuslautakunnalle.
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8-16 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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§ 1146
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 50. 

jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 11.12.2017
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 12.12.2017
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.12.2017
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017
- ympäristö- ja lupajaosto 15.12.2017
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.12.2017
pelastuslautakunta 12.12.2017
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.12.2017
- kulttuurijaosto 14.12.2017
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017
- sosiaali- ja terveysjaosto 14.12.2017
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 14.12.2017
- työterveysliikelaitos 13.12.2017
- rakentamispalveluliikelaitos 14.12.2017
- liikenneliikelaitos  
  
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  
- kaupunkitietopäällikkö  
- 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
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 1144, 1145 ja 1146 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 1136 §.

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 1138 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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.

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.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoi-
te:    

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 muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
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Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

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 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.12.2017.


