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§ 10
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja 
koskevan selvityksen käsittelystä

HEL 2017-001994 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 valtuutettu Sami Muttilaisen aloitetta teras-
sien aukioloaikojen pidentämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunki on aloittamassa laajan selvitystyön lievempien terassioloai-
kojen puolesta. Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia 
tuoda kyseinen selvitystyö kaupunginvaltuustoon 2017 loppuun men-
nessä.” (Sami Muttilainen)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian mukaan Helsinki 
mahdollistaa vireää kaupunkielämää ja toimii roolissaan yhä enemmän 
edellytysten luojana. Edelleen strategian mukaan Helsinki toimii aktiivi-
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sesti ja ketterästi kaupungin elävöittämisestä kiinnostuneiden toimijoi-
den kanssa Helsingin vetovoimaisuuden ja kansainvälisyyden lisäämi-
seksi.

Terassiluvat myöntää aluehallintovirasto ja Helsingin kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristöterveysyksikkö antaa niiden osalta selvityksen 
meluun liittyen. Voimassa oleva yleisten töiden lautakunnan 4.6.2013 § 
254 hyväksymä ja 19.3.2014 päivitetty terassiohje määrittelee terassien 
aukioloajoiksi pääsääntöisesti kello 07–22.

Kansliapäällikkö on 13.12.2017 § 174 asettanut työryhmän selvittä-
mään terassien aukioloaikojen laajentamista. Terassien aukioloaikojen 
laajentamista selvittävän työryhmän työtä johtaa kaupunginkanslian 
elinkeino-osasto. Työryhmässä on edustus kaupunkiympäristön sekä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta. Lisäksi työryhmään on kutsuttu jä-
senet aluehallintovirastosta, Helsingin poliisista sekä Matkailu- ja ravin-
tolapalvelut MaRa ry:stä. Työryhmän toimikausi päättyy 30.4.2018. 
Työryhmän laatima selvitys tuodaan toimielinkäsittelyyn, kun se on val-
mis.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia


