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Kokousaika 05.03.2018 16:00 - 16:40

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

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

heenjohtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-

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

Muut

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

johtaja
Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Haavisto, Tuula vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Meripaasi, Seija vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta vs. henkilöstöjohtaja
Pennanen, Sari-Anna vs. kaupunginlakimies
Raitio, Markku va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
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Von Bruun, Santtu vs. elinkeinojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri

poistui 16:18, läsnä: 117 - 120 §:t
Almqvist, Casper tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
117 - 135 §:t

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
117 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
118 - 135 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
117 - 135 §:t
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§ Asia

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

118 Asia/2 V 14.3.2018, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuun-
nitelman enimmäishinnan korottaminen

119 Asia/3 V 14.3.2018, Malmin Latokartanontien alueen asemakaavan muutta-
minen (nro 12274)

120 Asia/4 Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaa-
liin

121 Asia/5 Digitalisaatiotoimikunnan jäsenen valinta

122 Asia/6 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Turussa 10.-11.4.2018

123 Asia/7 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallitukselle osoitettujen pro-
jektialueiden rakentamisen määrärahojen siirtäminen

124 Asia/8 Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympä-
ristön toimialalle

125 Asia/9 Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

126 Asia/10 Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseksi Kulosaaren jalkapal-
loseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

127 Asia/11 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston periaate-
päätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin 
sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta

128 Asia/12 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi keskustatunnelivarauksen 
aiheuttamien kustannusten selvittämisestä

129 Asia/13 Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Kontupisteen digipalvelujen 
jatkumisen sekä Mellarin tilojen turvaamisesta

130 Asia/14 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi Käpylinnan uima-altaan 
korvaamisesta Koskelan sairaala-alueelta

131 Asia/15 Valtuutettu Yrjö Hakasen  toivomusponsi vesiliikuntatilojen toteuttami-
sesta Koskelan sairaala-alueella

132 Asia/16 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi lapsikohtaisesta budje-
toinnista kaupunkistrategian valmistelussa
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133 Asia/17 Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemän päätöksen täytäntöön-
pano: Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 
myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2018

134 Asia/18 Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

135 Asia/19 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 117
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 Anni Sin-
nemäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen ja 
Nasima Razmyarin. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 118
V 14.3.2018, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuun-
nitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2018-001359 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Hakaniemen kauppahallin peruskorjauk-
sen hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamisen 
siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 
enintään 19 040 000 euroa joulukuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginvaltuuston päätös 26.8.2015 § 188

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hakaniemen kauppahalli on valmistunut vuonna 1914. Kauppahalliin 
on tehty korjauksia vuosina 1952, 1971 ja 1996. Rakennus on säilynyt 
ulkoasultaan ja osin sisätiloiltaan alkuperäisenä. Kauppahalli on kaksi-
kerroksinen tiilirunkoinen rakennus. Sen julkisivut ovat puhtaaksimuu-
rattua punatiiltä, sokkeli kiviverhoiltu ja vesikatto on konesaumattua 
peltiä. Väli- ja alapohja ovat teräsbetonipalkistojen varaan raudoitettua 
ontelotiiltä. Rakennus on perustettu puupaaluille.

Alueella on voimassa 6.8.2005 voimaan tullut asemakaava 11313. Ra-
kennus on suojeltu asemakaavalla merkinnällä sr- 1, joten rakennusta 
ei saa rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana pur-
kaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jot-
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ka turmelevat julkisivujen, vesikaton mainoslaitteineen, porrashuonei-
den, ikkunoiden, ovien tai toisen kerroksen myyntirakenteiden kulttuuri-
historiallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennukses-
sa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus kor-
jaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen 
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Aiemmin hyväksytyn hankkeen kustannukseksi hyväksyttiin 12,5 mil-
joonaa euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa, mikä joulukuun 2017 
kustannustasossa vastaa noin 15,07 miljoonan kustannusta. 

Kauppahallin perustukset on perusteltua vahvistaa nyt peruskorjauksen 
yhteydessä. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdyissä lisätutkimuksissa 
todettiin, että on riski, etteivät alkuperäiset puupaalut kestä seuraavaan 
peruskorjaukseen saakka. Tällöin halli jouduttaisiin tyhjentämään uu-
delleen paalujen uusimisen ajaksi noin vuodeksi. Kellarin kaivutöiden 
yhteydessä sisäpuolen puupaaluperustukset vahvistetaan teräspaaluil-
la.

Lisäpaalutuksesta aiheutuu 1,74 miljoonan euron lisäkustannus.

Lisäpaalutuksen yhteydessä kellarin lattia joudutaan uusimaan ja tässä 
yhteydessä kellari syvennetään. Lisääntyvistä rakennustöistä aiheutuu 
noin 2,23 miljoonan euron lisäkustannus. Yhteensä lisäkustannusten 
määrä on aiempaan hankesuunnitelmaan verrattuna noin 3,97 miljoo-
naa euroa.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi hankepäätös

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 31.3.2015 
päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
26.8.2015 (§ 188) siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 675 brm² 
ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 12 500 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa. 

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen lähtökohtana on ollut elin-
kaarensa päässä olevan talotekniikan uusiminen nykymääräysten mu-
kaiseksi. Kauppahallin myymälä- ja varastotilat eivät vastaa tämän päi-
vän toiminnallisia edellytyksiä eikä terveysviranomaisten asettamia 
vaatimuksia. Kauppahallin toiseen kerrokseen 1970-luvulla toteutettu 
sosiaalitilaratkaisu vie myymälätilaa ja estää asiakaskierron. Lisäksi lii-
kuntaesteisten kulkuyhteydet ovat puutteelliset. Hankkeen rakennus-
työt on määrä aloittaa keväällä 2018.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2015-08-26_Kvsto_12_Pk
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kanslia_2015-08-26_Kvsto_12_Pk
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Hyväksytty hankesuunnitelma sisältää rakennuksen toiminnallisen ja 
teknisen perusparannuksen, jonka tavoitteena on parantaa asiakasko-
kemusta, rakennuksen sisäilma- ja lämpöolosuhteita, energiataloutta, 
esteettömyyttä, akustiikkaa ja paloturvallisuutta.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hakaniemen alueen kehittämistä edistetään nykyisten asemakaavojen 
ja Hakaniemenrannan asemakaavaluonnoksen pohjalta, jonka yhtey-
dessä on tuotu esille Hakaniementorin pysäköintilaitoksen suunnittelu-
varaus. Asiaa on käsitelty suurhankkeiden ohjausryhmässä marras-
kuussa 2017 sekä kaupunkiympäristölautakunnassa, joka hyväksyi An-
tilooppi Oy:lle tehtävän suunnitteluvarauksen Hakaniemen pysäköinti-
laitoksesta 12.12.2017 (§279). Suunnitteluvaraus on hyväksytty kau-
punginhallituksen elinkeinojaostossa 29.1.2018 (§3). Varaus on voi-
massa 31.12.2020 saakka.

Edellä mainituista päätöksistä johtuen on Hakaniemen kauppahallin pe-
ruskorjaushankkeen yhteydessä teknisesti ja taloudellisesti perusteltua 
varautua kauppahallin ympäristössä tapahtuviin tuleviin muutoksiin. 

Asemakaavan mukaan torikannen alle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen, 
jonka yhteyteen on rakennettava Hakaniemen kauppahallin huoltopiha 
sekä metron lippuhallin huoltoyhteys. Kauppahallin peruskorjauksen 
yhteydessä on kokonaistaloudellisesti perusteltua rakentaa porras- ja 
hissikuilut, joilla voidaan myöhemmin liittyä torikannen alle rakennetta-
vaan kauppahallin huoltopihaan. Kauppahallin huoltopihan siirtäminen 
maan alle mahdollistaa hallia ympäröivän torialueen kehittämisen täy-
sin uudella tavalla. Lisäksi portaiden ja hissin kautta tulee kulkuyhteys 
suoraan metroon ja tulevaisuudessa mahdolliseen Pisara-rataan, jolloin 
Hakaniemen kauppahallin saavutettavuus ja elinvoimaisuus oleellisesti 
paranee. Näistä yhteyksistä päätetään erikseen.

Kauppahallin käyttökatkoksien, toimintahäiriöiden sekä lisäkustannus-
ten minimoimiseksi kuilut varustetaan peruskorjaushankkeessa valmiik-
si portailla, hisseillä, ilmanvaihdolla sekä sähkö- ja kulunvalvontakaa-
peloinneilla. Kellarin kaivutöiden yhteydessä sisäpuolen puupaalupe-
rustukset vahvistetaan teräspaaluilla.

Edellä mainittujen töiden tekemättä jättäminen peruskorjauksen yhtey-
dessä aiheuttaisi sen, että kauppahalli jouduttaisiin sulkemaan uudel-
leen, mikäli puupaaluperustusten vahvistus sekä kulkuyhteydet huolto-
pihaan tehtäisiin myöhemmin. Asemakaavan mukaista maanalaista 
huoltopihaa, joka rakennetaan pysäköintilaitoksen yhteydessä, ei voida 
ottaa käyttöön ilman suoraa kulkuyhteyttä kauppahallista.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu
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Koska edellä kuvatut toimet nivoutuvat kiinteästi hankkeen maa- ja 
pohjarakennustöihin, tulee töiden käynnistymistä kiirehtiä. Urakoitsijan 
maa- ja pohjarakennustöistä saamien aliurakkatarjousten voimassao-
loajat umpeutuvat maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen uuden 
tarjouskilpailun järjestäminen olisi tämän hetken suhdannetilanteessa 
haastavaa ja aikataulullisesti erittäin vaikeaa, sillä hanke tulee saada 
päätökseen ennen väistötilojen rakennusluvan umpeutumista vuoden 
2020 aikana. Väistötilan sijoituksen jatkolupa ei ole mahdollinen, sillä 
Hakaniemen alueen kehittämishankkeiden aikatauluissa torikannen alle 
suunniteltavan pysäköintilaitoksen rakennustyöt on määrä aloittaa vuo-
den 2021 alussa. Hallikauppiaat muuttivat väistötiloihin tammikuun 
2018 aikana. Kauppahalli on nyt tyhjillään ja odottaa peruskorjauksen 
käynnistymistä.

Kaupunginvaltuuston 26.8.2015 hyväksymän hankkeen indeksikorjattu 
arvonlisäveroton enimmäishinta on 15 070 093 euroa joulukuun 2017 
kustannustasossa (THI=180,6).

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen uusi urakka-
vaiheen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 19 040 000  euroa. 
Hankkeen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisoh-
jelmaa tarkistettaessa.

Kustannustasona on käytetty indeksiä joulukuu 2017 THI=180,6. Kus-
tannukset ovat arvonlisäverottomana 4 900 euroa brm². 

Metro- ja huoltoyhteysvaraukset, porras- ja hissikuilujen syvennys sekä 
perustusten vahvistus toteutetaan esirakentamishankkeena ja rahoite-
taan talousarvion alakohdasta 8 01 03 01, Muu esirakentaminen, aluei-
den käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kau-
punkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Esirakentamishankkeen 
urakkavaiheen arvonlisäveroton enimmäishinta on 4 750 000 euroa. 
Tämä summa jakautuu seuraavasti: varautuminen metron ja Pisara-ra-
dan kulkuyhteyksiin noin 1 700 000 euroa, varautuminen huoltopihan 
yhteyksiin 2 300 000 euroa sekä perustusten lisävahvistaminen pysä-
köintilaitoshankkeen vuoksi noin 750 000 euroa.  

Tilavuokrat arvioidaan myöhemmin valmistelussa olevan kiinteistöstra-
tegian mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kaupunginvaltuuston päätös 26.8.2015 § 188

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.02.2018 
§ 19

HEL 2018-001359 T 10 06 00

Kiinteistötunnus 091-011-000G-0101

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Hakaniemen kauppahallin perusparannuk-
sen hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan korottamista 3 
969 907 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonais-
kustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 
19 040 000 euroa 12/2017 kustannustasossa.

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti hyväksyä Hakaniemen kauppahallin perusparannuk-
sen yhteydessä toteutettavan esirakentamishankkeen siten, että sen 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4 750 000 euroa kustannusta-
sossa 12/2017.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tä-
män pykälän osalta heti.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39747

mika.kontkanen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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§ 119
V 14.3.2018, Malmin Latokartanontien alueen asemakaavan muutta-
minen (nro 12274)

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, 
Ylä-Malmi) korttelien 38060 ja 38061, korttelin 38067 tontin 5, korttelin 
38071 tontin 8, korttelin 38222, korttelin 38320 tonttien 7 ja 8, korttelin 
38322 tontin 3 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueiden ase-
makaavan muutoksen 2.6.2015 päivätyn ja 24.11.2015 sekä 5.3.2018 
muutetun piirustuksen numero 12274 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli 38324. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12274 kartta, päivätty 2.6.2015, muutettu 
24.11.2015 ja 5.3.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12274 selostus, päivätty 2.6.2015, muu-
tettu 24.11.2015 ja 5.3.2018

3 Vuorovaikutusraportti 2.6.2015 liitteineen, täydennetty 24.11.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
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Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Malmin asemanseudun maankäy-
tön tiiviistämisen uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikera-
kentamisella. Samalla kohennetaan nykyisen Latokartanontien kaupun-
kikuvaa ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vanhat arvorakennuk-
set sekä historialliset kyläpaikat suojellaan ja niiden hyödyntämisen 
edellytyksiä parannetaan. 

Kerrosalaa asemakaavan muutoksessa on yhteensä 56 057 k-m², josta 
asumista ja erityisasumista on noin 26 000 k-m². Uutta kerrosalaa muo-
dostuu yhteensä 33 591 k-m², josta uutta asumista ja erityisasumista 
on noin 22 500 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 600.

Esittelijän perustelut

Malmin vanha asemarakennus on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Laadittu asemakaavan muutos on 
maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan mukainen sekä oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan mukainen. 

Alueella on voimassa 14 eri asemakaavaa, joiden mukaan suunnitte-
lualueen tontit on määritelty mm. liike- ja toimistorakennusten, sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten, opetustoimin-
taa palvelevien rakennusten, asuinpientalojen ja autopaikkojen kortte-
lialueiksi. Lisäksi alueeseen kuuluu suojaviheralueita, puistoalueita, 
rautatiealuetta ja katualueita. Asemakaavat mahdollistavat myös tiloja 
julkista palvelutoimintaa varten Malmin vanhassa asemarakennukses-
sa ja Latokartanontie 5 ja 7:ssä. Longinojan varressa sijaitsevat kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat rakennukset on suojeltu kaavamääräyksin. 
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Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman 
arvonlisäveroa seuraavasti: 

kadut ja raitit  700 000 euroa
johtosiirrot:   
 sähkö 10 000 euroa
 tele 30 000 euroa
 vesihuolto 100 000 euroa
yhteensä  840 000 euroa

Asemankaavan toteuttamisesta aiheutuvat muut yhdyskuntataloudelli-
set kustannukset ilman arvonlisäveroa: 

vesihuolto (HSY) 40 000 euroa
joukkoliikenneterminaalin laajennus 6 000 000 euroa

Vesihuollon kustannuksista vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
-kuntayhtymä (HSY). Radan päällä sijaitsevan joukkoliikenneterminaa-
lin laajennuksen kustannusten jakaantumisesta sovitaan Helsingin seu-
dun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin kaupungin liikenneliike-
laitoksen (HKL) välillä joukkoliikenteen infrasopimuksen mukaisesti. 
HKL:lle kohdistuvista terminaalin kustannuksista HKL perii infrasopi-
muksen perusteella HSL:n kautta 50 % ja Helsingin kaupungin infrakor-
vauksena 50 % hankkeen rahoituksesta.

Kaupunki saa alueen kehittämisestä tuloja kaupungin omistamien maa-
alueiden rakennusoikeuden myymisestä ja vuokraamisesta, sekä 
maankäyttömaksuista yksityisen maanomistuksen lisärakennusoikeu-
den aikaansaamasta arvonnoususta. Yhteensä tuloja kaupungille ar-
vioidaan kertyvän 7 - 8 miljoonaa euroa. 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta 
sekä eri kiinteistöjen omistajien hakemuksista. Hietakummuntie 1a:ssa, 
Paavolantie 2:ssa, Latokartanontie 4:ssä ja 5:ssä sijaitsevat tontit ovat 
yksityisomistuksessa. Rautatiealueet ovat liikenneviraston omistukses-
sa. Muun suunnittelualueen omistaa Helsingin kaupunki. Tontit 
38060/7, 38061/1, 38320/7 ja 8 sekä 38322/3 on vuokrattu pitkäaikaisil-
la vuokrasopimuksilla 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisestä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta esitettiin 28 mielipidettä. 
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Kaavan valmistelun aikana saatiin neljä uutta kaavamuutoshakemusta 
muutosalueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilta ja pitkäaikaisilta 
vuokralaisilta. Uusien hakemusten perusteella uusittiin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä laadittiin uusi asemakaavan muutosluonnos, 
joista jätettiin 29 mielipidettä

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.8.–
7.9.2015. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus ja nähtävilläoloajan ul-
kopuolella on saatu yksi kirje.

Muistutus ja kirje

Muistutuksessa ilmoitettiin, että kaavamuutoksen aineistoa ei ollut löy-
tynyt kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilta. Lisäksi kiinnitettiin 
huomiota liikennejärjestelyihin, kaavatalouteen, muuttuviin liikennejär-
jestelyihin sekä vaihtoehtoisiin suunnitteluratkaisuihin. 

Kirjeessä esitettiin muodostettavan uuden AK-tontin 38060/9 rajojen 
muodostamiseen liittyviä järjestelyjä.

Lausunnot

Ehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän (HSL), museoviraston, Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), liikennelaitos-liikelaitok-
sen (HKL), kaupunginmuseon johtokunnan, kiinteistölautakunnan, pe-
lastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakun-
nan lausunnot.

HSY totesi, että kaava aiheuttaa kustannuksia vesihuollon uudisraken-
tamisen ja johtosiirtojen myötä.

HSL:n mukaan kyseessä on hyvin keskeinen alue kehittyvien joukkolii-
kenneyhteyksien solmukohdassa. Täydennysrakentaminen keskeisellä 
paikalla tukee joukkoliikenteen käyttöä ja kestävän kehityksen sekä 
Helsingin seudun liikennejärjestelmän tavoitteita. HSL katsoo, että kes-
keiset asiat on otettu huomioon hyvässä yhteistyössä kaavoittajan 
kanssa. 

Museovirasto totesi lausunnossaan, että Malmin vanha asemaraken-
nus on valtakunnallisesti merkittävä esimerkki asema-arkkitehtuurista 
ja sillä on ympäristössään myös huomattava paikallishistoriallinen mer-
kitys. Museovirasto pitää hyvänä sitä, että asemakäytöstä poistuneen 
rakennuksen hyödyntämistä julkiseen käyttöön edistetään.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
nen raideliikenteen aseman ympäristössä toteuttaa valtakunnallisia 
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alueidenkäyttötavoitteita. Kaavaratkaisu huomioi kulttuuriympäristön ja 
rakennussuojelun verrattain hyvin. Alueelta on laadittu kattava kulttuu-
riympäristöselvitys (Ksv, 2015). Melu on selvitetty ja ongelmakohteet 
on löydetty. Meluselvityksessä sekä tärinä- ja runkomeluselvityksessä 
ei ole mainintaa vuorovaikutusraportissa mainitusta raitiotielinjaukses-
ta.

HKL viittasi aiemmin antamaansa lausuntoon ko. kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta. HKL tarkentaa rahoitusjärjestelyä niin, että 
liikenne-liikelaitokselle kohdistuvista terminaalin kustannuksista HKL 
perii infrasopimuksen perusteella HSL:n kautta 50 % ja Helsingin kau-
pungin infra korvauksena 50% hankkeen rahoituksesta.

Kaupunginmuseon johtokunta totesi Malmin Latokartanontien kaupun-
kikuvan muodostuneen pitkän kehityksen tuloksena Latokartanontien 
ollessa esimerkki helsinkiläisestä kulttuurimaisemasta, perinteisen ky-
länraitin kehityksestä nykyaikaan. Malmin vanha keskiaikainen kylä-
paikka on kaavassa huomioitu asianmukaisin suojelumerkinnöin. Kylä-
asutukseen liittyvä historiallisesti arvokas Pehrsin talo on varustettu 
sen arvot turvaavalla rakennussuojelumerkinnällä. 

Kiinteistölautakunta totesi, että asemakaavan muutosalue on osittain 
kaupungin omistuksessa. Tontin 38222/2 arvo nousee merkittävästi 
asemakaavan muutoksen yhteydessä, joten kaupunginhallituksen maa-
poliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan 
kanssa.

Yleisten töiden lautakunta totesi, että nykyisen Latokartanontien, tule-
van Vanhan Helsingintien, katulinjojen muutoksilla saadaan korttelin 
38324 tonteille ja rakennuksille lisää tilaa. Tällä tavoitellaan Latokarta-
nontien vanhaa tielinjausta mukailevaa reitistöä. Lautakunta esitti, että 
katupuurivit ja muut yleisten alueiden istutusalueet merkitään kaavaan 
ohjeellisina. 

Ympäristölautakunta totesi, että alueelle suunniteltu uusi keskustatyyp-
pinen rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella ja raideliikenteen palvelualueella. Tämä tukee 
joukkoliikenteen käyttöä ja liikkumisen energiatehokkuudelle asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamista. Kuitenkin asumisen sijoittaminen erityi-
sesti pääradan varrelle ja vilkkaan bussiterminaalin välittömään lähei-
syyteen asettaa haasteita liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen torju-
miselle.

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

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lausuntojen johdosta tehty
pieniä tarkennuksia, jotka on selostettu tarkemmin selostuksen toiseksi 
viimeisessä luvussa.

Muistutus ei johtanut kaavaehdotuksen tarkastamiseen. Saadun kirjeen 
pohjalta Pekanraitin katualueesta kortteliin 38060 liitettävää tontinosaa 
on pienennetty 352 neliömetriä. Vastineet muistutukseen ja kirjeeseen 
on esitetty vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 24.11.2015 esityksen jälkeen kaava-
kartassa huomattiin kaksi virhettä, jotka on korjattu:

 Rautatiealueella sijaitsevan vanhan asemarakennuksen rakennusa-
lallepalautetaan kartasta puuttunut suojelumerkintä sr-2. Rakennuk-
sen suojelumerkintä oli mainittu ja käsitelty myös muussa kaava-ai-
neistossa (mm. kaavaselostuksessa).

 Kaavakartassa AKR-tontille 38324/1 kahteen kertaan merkityistä ra-
kennusoikeusmerkinnöistä (5000) ylimääräinen poistetaan. Kaava-
aineiston kerrosalalaskelmissa ko. luku on laskettu vain yhden ker-
ran.

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

Kiinteistölautakunnan lausunnossa edellytetty maankäyttösopimus on 
allekirjoitettu 13.12.2017.

Lukuun ottamatta karttaan tehtyjä kahta teknistä korjausta, päätöseh-
dotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12274 kartta, päivätty 2.6.2015, muutettu 
24.11.2015 ja 5.3.2018

2 Asemakaavan muutoksen nro 12274 selostus, päivätty 2.6.2015, muu-
tettu 24.11.2015 ja 5.3.2018
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3 Vuorovaikutusraportti 2.6.2015 liitteineen, täydennetty 24.11.2015
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 24.11.2015
4 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

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

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Liikenneliikelaitos
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala / laskutus

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.01.2018 § 7

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Hankenumero 4003_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12274 pohjakartan 
kaupunginosassa 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on val-
mistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12274
Kaupunginosa: 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 59/2014
Pohjakartta valmistunut: 25.11.2014
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.11.2015 § 351

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Ksv 4003_1, Malmi, Latokartanontie

Esitys
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.6.2015 päivätyn ja 24.11.2015 muutetun 38. kaupunginosan (Mal-
mi, Ala-Malmi, Ylä-Malmi) korttelien 38060 ja 38061, korttelin 38067 
tontin 5, korttelin 38071 tontin 8, korttelin 38222, korttelin 38320 
tonttien 7 ja 8, korttelin 38322 tontin 3 sekä katu-, puisto-, suojavi-
her- ja rautatiealueiden (muodostuu uusi kortteli 38324) asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12274 hyväksymistä ja etteivät tehty 
muistutus, saapunut kirje ja annetut lausunnot anna aihetta muihin 
toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan 
liitteestä ja kaavaselostuksesta

 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutus-
raportista ilmenevän vastauksen kaupungin perusteltuna kannanot-
tona tehtyyn muistutukseen

 antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen kir-
jeeseen.

02.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi
Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi
Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 01.09.2015 § 99

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Malmi, Latokartanon-
tien pohjoisosan asemakaavan muutoksesta (nro 12274):
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Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutok-
sesta. Asuinkerrostalojen rakennusalojen sijoittelussa on varattu mah-
dollisuus palokunnan tikasauton tuomiseen rakennusten sisäpihoille. 
Kaavamuutoksessa on huomioitu nykyisten kiinteistöjen käyttöön jää-
vät pelastustiet sekä uusien rakennusten pelastustiet. Muut palotekni-
set järjestelyt, kuten pelastuslaitoksen operatiiviset toimintaedellytykset 
ja asuntojen varatiejärjestelyt määritellään tarkemmin rakennuslupavai-
heessa.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 25.08.2015 § 61

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Malmin Lato-
kartanontien asemakaavan muutosehdotuksesta. 

Latokartanontien alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamis-
ta. Kaavamuutoksen tavoitteena on kohentaa Malmin keskeisen kadun 
kaupunkikuvaa, tiivistää hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ole-
vaa aluetta ja parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tämän li-
säksi selvitetään ja täsmennetään suunnittelualueella sijaitsevien kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja pihapiirien suojelutarve 
ja kaavamääräykset. 

Malmin kaavoituksen historia

Neljän tuhannen asukkaan Malmin taajaväkinen yhdyskunta liitettiin 
Helsinkiin vuonna 1946. Malmin keskuksen asemakaavan valmistelu 
lähti käyntiin vuonna 1969, jolloin Malmi asetettiin rakennuskieltoon. 
Vuonna 1972 hyväksytyssä Ma-Ta-Pu-Pu –alueen osayleiskaavassa 
Malmista suunniteltiin seudullinen aluekeskus, jonne sijoittuisi tiiviisti 
rakennettuja asuntoja, virastoja ja liiketiloja. Uuden keskuksen asema-
kaava hyväksyttiin vuonna 1982. Asemakaavassa uusi ylikäytäväase-
ma ja liikekeskus sijoittuivat parinsadan metrin päähän pohjoiseen van-
hasta rautatieasemasta ja Latokartanontiestä. Rakentaminen uuden 
aseman, Ylä- ja Ala-Malmin torien sekä muun keskustan osalta tapah-
tui 1980-90 –lukujen mittaan. 
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Kaavaehdotuksen käsittämä Latokartanontien alue oli saanut ensim-
mäisen asemakaavan jo vuonna 1961. Tuolloin kadun ympäristöön si-
joittui uutta liikerakentamista ja julkisen rakentamisen tontteja (vanhat 
huvilat purettiin paikalta). Samalla Latokartanontien linjausta muutettiin 
ja oikaistiin. Katulinjauksen muutos ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan 
mm. kaupunginmuseo on lausunnossaan 14.11.1974 pitänyt edelleen 
tärkeänä historiallisen linjauksen ja kulttuurimaiseman piirteiden säily-
mistä paikalla. 1980-luvulla Latokartanontien ympäristön liikerakentami-
nen on edelleen tiivistynyt, samalla osia alueen arvokkaimmasta säily-
neestä puutalokannasta on suojeltu rakennussuojelumerkinnöin. Alu-
een rakennussuojelukohteita on kaupunkisuunnitteluvirastossa listattu 
1970- ja 1980-luvuilla.

Malmin Latokartanontien kaupunkikuva on muodostunut pitkän kehityk-
sen tuloksena. Lähtökohtana toiminut kulttuurimaisema ja pääkaupun-
gin kasvu ovat jättäneet merkkinsä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Latokartanontien ominaispiirteet kylänraittina ovat kokeneet monia mur-
roksia, joissa kaupunkikuvan jatkuvuus ja yhtenäisyys on heikentynyt. 
Latokartanontie/Kirkonkyläntien katuosuus muistuttaa kuitenkin edel-
leen historiallisista juuristaan, muutosvaiheista ja muutoksia ohjanneis-
ta kerrostumista. Latokartanontie on esimerkki helsinkiläisestä kulttuuri-
maisemasta, perinteisen kylänraitin kehityksestä nykyaikaan.

Asemakaavaehdotus

Malmin vanha keskiaikainen kyläpaikka on kaavassa huomioitu asian-
mukaisin suojelumerkinnöin sm. Kyläasutukseen liittyvä historiallisesti 
arvokas Pehrsin talo on varustettu sen arvot turvaavalla rakennussuo-
jelumerkinnällä sr-2. Kohteessa on myös arvokkaita sisätiloja ja niihin 
liittyviä kiinteitä rakennusosia, joihin suojelumerkintä kohdistuu. Pieni-
mittakaavaista uudisrakentamista on sopeutettu tontille, edesauttaen 
Pehrsin talon ylläpitoa ja säilyttämistä.

Kaava-alueeseen kuuluva Malmin vanha asema sisältyy Museoviraston 
listaukseen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympä-
ristöistä (RKY 2009). Museovirasto toimii kohteen rakennussuojeluvi-
ranomaisena.

Kaavoituksen tueksi on laadittu alueen kulttuurimaisemaa kartoittava 
ympäristöhistoriallinen selvitys.  

Kaupunginmuseon kommentit on huomioitu Latokartanon alueen kaa-
van valmistelutyössä. Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa Malmin 
Latokartanontien asemakaavan muutosehdotusta.

Esittelijä
yksikön päällikkö
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Anne Mäkinen

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 352

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 38. kau-
punginosan (Malmi) Latokartanontien pohjoisosaa koskevasta asema-
kaavan muutosehdotuksesta nro 12274 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että asemakaavan muuttaminen on tullut kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta sekä eri kiinteistöjen omistajien hake-
muksista. 

Muutosehdotuksen kohteena on yhteensä n. 11 hehtaarin alue Malmin 
keskustassa pääradalta Longinojalle johtavan Latokartanontien ympä-
ristö. Alue käsittää pääradan ylikulkusillalla sijaitsevan joukkoterminaa-
lin ympäristöineen, korttelit 38060, 38061, 38222 sekä tontit 38067/5, 
38071/8, 38320/7 ja 8 sekä 38322/3. 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tiivistää Malmin asemanseudun 
maankäyttöä uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikennera-
kentamisella. Samalla mahdollistetaan uuden joukkoliikenneterminaalin 
toteuttaminen. Kerrosalaa asemakaavan muutosalueella on yhteensä 
56 057 k-m², josta asumista ja erityisasumista on noin 26 000 k-m². 
Uutta kerrosalaa muodostuu 33 951 k-m². 

Asemakaavan muutosalue on osittain kaupungin omistuksessa. Tontti 
38222/2 on Kiinteistö Oy Latokartanontie 4:n ja tontti 38060/6 Malmin 
Liiketalo Oy:n omistuksessa. Kaupunki omistaa 56,42 % Malmin Liike-
talo Oy:n osakekannasta. 

Tontti 38060/6 jaetaan kahteen osaan tonteiksi 38060/8 ja 9. Tontin 
koillisosasta muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti (AK) loppuo-
san jäädessä edelleen toimistokäyttöön. Tontin arvo ei asemakaavan 
muutoksen johdosta oleellisesti nouse, mutta tontin omistajan kanssa 
on kuitenkin käytävä neuvottelut muodostettavien tonttien aluejärjeste-
lyistä.

Tontin 38222/2 arvo nousee merkittävästi asemakaavan muutoksen 
yhteydessä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliitti-
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sen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kans-
sa. 

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin 38222/2 
omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdo-
tukseen.

Käsittely

20.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Antti Hytti (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 333

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Malmin Latokartanontien asemakaavan muutoksen nro 12274 tavoit-
teena on luoda edellytykset keskustamaisen rakentamisen toteutumi-
selle Latokartanontien varteen ja sen lähiympäristöön. Malmin kaupun-
kikuvaa kohennetaan ottaen samalla huomioon alueen historiallinen 
kerroksellisuus ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet myös yleisillä 
alueilla. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös parantaa jouk-
koliikenteen toimintaedellytyksiä, Malmin linja-autoliikenteen vaihtoter-
minaalin alueen viihtyisyyttä ja kulkuyhteyksiä Malmille. Syksystä 2015 
lähtien Malmin terminaalin kautta kulkee uusi poikittainen bussiliikenne-
linja runkolinja 560 (Jokeri 2).

Nykyisen Latokartanontien, tulevan Vanhan Helsingintien, muutokset 
katulinjausten ja johtosiirtojen osalta tulevat olemaan merkittäviä kortte-
lin 38324 kohdalla. Katulinjauksen muutoksella saadaan korttelin 
38324 tonteille ja rakennuksille lisää tilaa. Tällä tavoitellaan Latokarta-
nontien vanhaa tielinjausta mukailevaa reitistöä. Yleisten töiden lauta-
kunta esittää selvitettäväksi, ovatko kaupungille tulevat, näiden muu-
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tosten aiheuttamat kustannukset tarkoituksenmukaisia suhteessa sillä 
saavutettavaan korttelin 38324 pohjoisemman rakennusmassan raken-
nusoikeuden määrään.

Yleisten töiden lautakunta esittää, että katupuurivit ja muut yleisten 
alueiden istutusalueet merkitään kaavaan ohjeellisina. Puurivien koh-
dalle on liikennesuunnitelmassa esitetty kadunvarsipysäköintipaikkoja, 
jolloin puiden ja pysäköintiruutujen jaksotus on hyvä tarkentaa vasta 
jatkosuunnitteluvaiheessa. Myös säilytettävien puiden merkintöjen käyt-
töä tulee tarkentaa: onko kyseessä tarve säilyttää juuri kyseiset puuyk-
silöt vai osoittaa puille jatkossakin maisemallisesti tärkeä paikka.

Kaupunkisuunnitteluviraston tekemän arvion mukaan kaavamuutokses-
ta aiheutuu kaupungille kustannuksia 840 000 euroa (alv. 0 %). Kustan-
nusarviossa ei ole mukana joukkoliikenneterminaalin laajennuksesta ai-
heutuvia kustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12274 
hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 260

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Alueelle suunnitellaan uutta keskustatyyppistä rakentamista, joka tiivis-
tää kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja rai-
deliikenteen palvelualueella. Tämä tukee joukkoliikenteen käyttöä ja 
liikkumisen energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamis-
ta. Kuitenkin asumisen sijoittaminen erityisesti pääradan varrelle ja vilk-
kaan bussiterminaalin välittömään läheisyyteen asettaa haasteita lii-
kenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen torjumiselle. 

Kaavaselostuksessa mainitaan, että radan läheisyydessä on haluttu 
kiinnittää erityistä huomiota junaliikenteen aiheuttamiin hetkellisiin me-
lutasoihin ja tällä perusteella on joiltain osin korotettu julkisivujen ääne-
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neristysvaatimuksia melutasojen ohjearvoista. Kaavaehdotuksessa an-
netut äänitasoerovaatimukset täyttävät kuitenkin vain juuri melutason 
ohjearvot, eikä hetkellisiä meluhuippuja ole huomioitu. Myös bussilii-
kenteestä voi aiheutua hetkellisesti voimakkaita melutasoja. Etenkin 
yöaikaisten meluhaittojen ehkäisemiseksi kaavaehdotusta on syytä tar-
kistaa ääneneristysvaatimusten osalta.

Kaavaehdotuksessa on annettu AK-, AK-1, AKR- ja C-korttelialueille 
määräys, jonka mukaan asuntoja ei saa suunnata yksinomaan kadun 
puoleiselle julkisivulle. AK-1-korttelialueelle kohdistuu voimakasta me-
lua sekä Malminkaaren että Malmin asematien suunnasta, eikä raken-
nukselle juurikaan muodostu hiljaisia julkisivuja radan puolelle sijoittu-
van rakennusalan alhaisemman kerrosluvun vuoksi. Asuntojen avaami-
nen myös ns. hiljaisen julkisivun puolelle ei siten ole mahdollista. Kaa-
vamääräyksin tulee kuitenkin varmistaa, että hiljaisia asuintiloja muo-
dostuu kaikkiin asuntoihin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi viher-
huoneilla, kaksoisjulkisivurakenteella tai julkisivun lisäosien avulla tai 
yhdistelemällä eri keinoja. 

Myös keskustatoimintojen korttelialueelle aiheutuu melua sekä Latokar-
tanontien että pääradan suunnalta. Myös tässä korttelissa tulee asumi-
sen osalta varmistaa, etteivät asunnot avaudu yksinomaan edellä mai-
nittuihin suuntiin tai muutoin varmistaa hiljaisten asuintilojen muodostu-
minen.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 22.6.2015

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Malmin Lato-
kartanontien alueen asemakaavan muutoksesta. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Latokartanontien (nimi muutetaan Vanhaksi Helsingintieksi) sil-
lalla sijaitseva Malmin bussiterminaali sekä ympäristön tontteja, puisto- 
ja suojaviheralueita ja rautatiealue.
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Alueelle suunnitellaan uutta keskustatyyppistä rakentamista, joka tiivis-
tää hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella olevaa aluetta. Tulevaisuu-
dessa Malmin terminaalin kautta tulee kulkemaan uusi poikittainen bus-
siliikennelinja Jokeri 2 (linja 560). Linja-autolla liikennöitävä Jokeri 2 -
linja on suunniteltu korvattavan myöhemmässä vaiheessa pikaraitiotiel-
lä.

Liikennelaitos -liikelaitos on antanut lausunnon ko. kaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 21.11.2014. Ksv on ilmoittanut huomioineen-
sa HKL:n lausunnon kaavaehdotuksessaan seuraavasti:

Siltarakenteiden toteutusvastuut ja kustannusten jakautuminen mää-
räytyy maanomistuksen ja myöhemmin tehtävien vuokra- ym. sopimus-
ten mukaisesti. Uusia siltarakenteita ja niiden kustannuksia on arvioitu 
selostuksen liitteenä olevassa selvityksessä (A-insinöörit). Kuljettajien 
taukotilojen sijoittumista ei ole osoitettu kaavamääräyksin, vaan ne tu-
lee sopia vuokrasopimuksin tarkoituksenmukaisiin tiloihin, joita on lä-
hiympäristössä tarjolla runsaasti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Malmin Latokartanontien alu-
een asemakaavan muutokseksi (nro 12274) -pöytäkirjassa mainitaan 
joukkoliikenneterminaalin kustannusten kohdistumisesta seuraavaa:

Joukkoliikenneterminaalin laajennuksen kustannuksiksi on arvioitu 
6.000.000 euroa, jonka jakaantumisesta sovitaan Helsingin seudun lii-
kenne kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin kaupungin Liikennelaitosliike-
laitoksen (HKL) välille tehdyn joukkoliikenteen infrasopimuksen mukai-
sesti.

HKL tarkentaa edellä mainittua rahoitusjärjestelyä niin, että Liikennelai-
tokselle kohdistuvista terminaalin kustannuksista HKL perii infrasopi-
muksen perusteella HSL:n kautta 50 % ja Helsingin kaupungin infrakor-
vauksena 50 % hankkeen rahoituksesta.

21.11.2014 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 18.11.2014

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 13.10.2014
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Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Malmin Latokartanontien ase-
makaavan muutosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupun-
ginmuseolle lausuntopyynnön hankkeen oas-vaiheesta. Kaupunginmu-
seo on tutustunut suunnitteluasiakirjoihin sekä osallistunut alueen kat-
selmukseen. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kult-
tuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Luonnoksessa alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on kohentaa Malmin keskeisen kadun 
kaupunkikuvaa, tiivistää hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ole-
vaa aluetta ja parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tämän li-
säksi selvitetään ja täsmennetään suunnittelualueella sijaitsevien kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja pihapiirien suojelutarve 
ja kaavamääräykset. Kaupunginmuseo on antanut aikaisemman kaa-
vahankkeen oas-vaiheesta lausunnon 21.10.2013.

Malmin historiaa

Kaava-alue sijoittuu osaksi Malmin aluekeskuksen rakennetta. Lähtö-
kohdiltaan alue on vanhaa kulttuurimaisemaa, jota ovat leimanneet laa-
jat peltoaukeat, Longinojan virta ja talonpoikainen kyläasutus. Malmin 
kylä (Sonaby Malm Storby) syntyi 1100-luvulla, ja se sijoittui nykyisen 
kaava-alueen itäosiin. Kylää halkoi Helsingin vanhimpiin historiallisiin 
maantielinjoihin kuulunut Vanha Hämeentie, joka toimi Helsingin poh-
joisena maantienä aina 1930-luvun puoliväliin saakka, jolloin nykyinen 
Tuusulantien linjaus Käpylän ja Pakinkylän kautta valmistui. Vanhan 
Hämeentie oli pohjana nykyisen Latokartanontien/Kirkonkyläntien lin-
jaukselle.

Malmin kylä oli jo keskiajalta lähtien Helsingin pitäjän suurimpia kyliä, 
jossa sijaitsi kahdeksan taloa. Myöhemmin perustetun kaupungin lähei-
syys tuli vaikuttamaan kylän elämään monin tavoin. 1800-luvun loppu-
puolella alueen maatalous, heinänviljely, karjan- ja puutarhanhoito tuot-
tivat hyödykkeitä kaupungin markkinoille. Elämään vaikuttanut suuri 
mullistus koitti vuosina 1858-62, kun alueen läpi rakennettiin Helsinki-
Hämeenlinna –rautatieyhteys. Malmi sai oman pysäkkinsä vuonna 
1871, joka Tikkurilan jälkeen oli toinen pitäjän pysäkeistä. Ensimmäi-
nen asemarakennus rakennettiin vuonna 1878, jonka jälkeen paikallis-
junaliikenne kaupunkiin alkoi.

Maaseudun maanjaon vapauduttua 1890-luvulla Malmin aluetta ryhdyt-
tiin tontittamaan maayhtiöiden toimesta, ja myös Helsingin kaupunki 
osallistui laajassa mitassa maanhankintaan. Tiivistyvä, taajamaksi 
muodostuva kyläasutus synnytti monia sosiaalisia jännitteitä perintei-
sen maanviljely-yhteisön kesken. Malmista kasvoi Helsingin pitäjän hal-
linnollinen ja taloudellinen keskus 1800-luvun lopussa. Tuolloin kylän 
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rakennuskantaan kuului rautatieaseman lisäksi kunnantalo, kestikievari 
(jollaisena Pehrsin talo toimi 1900-luvun alussa), posti, koulu, muutama 
kauppapuoti ja verstas. 1900-luvun alussa kylään tulivat jo ensimmäi-
set teollisuuslaitokset, sairaala, suomenkielinen kansakoulu, palokunta, 
osuusliikkeet ja sähkölaitos. Myös nuorisoseuran ja työväenliikkeen ra-
kennukset näkyivät maantien varteen laajentuneen kylänraitin ympäris-
tössä. 1930-luvulla liikerakennuksia oli jo kymmeniä ja uusi rautatiease-
ma rakennettiin kasvaneen liikenteen tarpeisiin.

Malmista muodostettiin taajaväkinen yhdyskunta vuonna 1908. Alueen 
rakennustapa poikkesi kaupunkimaisesta rakentamisesta. Maanjako ja 
huvila-asutus muodostivat lähtökohdan taajamalle, joka kasvoi nauha-
maisesti Hämeentien linjausta seuraten. Erillisrakennuksista muodostu-
va kaupunkikuva kasvoi vapaasti ja epäsäännönmukaisesti, mistä alu-
een vanhat valokuvat kertovat. Neljän tuhannen asukkaan Malmin liittä-
minen Helsinkiin vuonna 1946 merkitsi monia muutoksia kunnallisissa 
kysymyksissä. Kuitenkin kehitys esimerkiksi viemäröinnissä, vesijohto-
verkostossa, tieverkostossa ja asemakaavassa jäi pitkään entiselle to-
lalleen.

Malmin keskuksen asemakaavan valmistelu lähti käyntiin vuonna 1969, 
jolloin Malmi asetettiin rakennuskieltoon. Vuonna 1972 hyväksytyssä 
Ma-Ta-Pu-Pu –alueen osayleiskaavassa Malmista suunniteltiin seudul-
linen aluekeskus, jonne sijoittuisi tiiviisti rakennettuja asuntoja, virastoja 
ja yrityksiä. Uuden keskuksen asemakaava hyväksyttiin vuonna 1982. 
Asemakaavassa uusi ylikäytäväasema ja liikekeskus sijoittuivat parin-
sadan metrin päähän pohjoiseen vanhasta asemasta ja Latokartanon-
tiestä. Rakentaminen uuden aseman, Ylä- ja Ala-Malmin torien sekä 
muun keskustan osalta tapahtui 1980-90 –lukujen mittaan. 

Latokartanontien alue oli saanut ensimmäisen asemakaavan jo vuonna 
1961. Tuolloin kadun ympäristöön sijoitettiin uutta liiketilaa ja julkisen 
rakentamisen tontteja (vanhat huvilat purettiin paikalta), samalla kun 
Latokartanontien linjausta muutettiin ja oikaistiin. Uuden kaavaehdotuk-
sen korttelirakenne radan vierellä Latokartanontien länsipuolella syntyi-
kin asemakaavan mukaisesti. Katulinjauksen muutos ei kuitenkaan ole 
toteutunut, vaan mm. kaupunginmuseo on lausunnossaan 14.11.1974 
pitänyt edelleen tärkeänä historiallisen linjauksen ja kulttuurimaiseman 
piirteiden säilymistä. 1980-luvulla Latokartanontien ympäristön liikera-
kentaminen on edelleen tiivistynyt, samalla osia alueen arvokkaimmas-
ta säilyneestä puutalokannasta on suojeltu rakennussuojelumerkinnöin. 
Alueen rakennussuojelukohteita on kaupunkisuunnitteluvirastossa lis-
tattu 1970- ja 1980-luvuilla.

Yleisarviona voidaan Latokartanontien ja laajemminkin keskusraitin 
kaupunkikuvan arvioida rakennuskulttuurin näkökulmasta heikenty-
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neen, sama koskee yleisestikin perinteistä suomalaista kyläraittia. Mur-
roksen Malmin kehitykseen on ensi vaiheessa aiheuttanut muutos 
maalaiskunnan kuntakeskuksesta Helsingin syrjäiseksi kaupunginosak-
si, mikä tapahtui suuressa alueliitoksessa 1946. Vanha kylänraitin ym-
pärille kasvanut taajama jäi edelleen toissijaiseksi uuden kauppa-, kult-
tuuri- ja hallintokeskuksen rakennuttua rinnakkaiseksi akseliksi parisa-
taa metriä pohjoisemmaksi 1980-luvun asemakaavan mukaisesti. 

Latokartanontien kulttuuriympäristön arvot

1900–luvun alussa muodostuneen keskusraitin kaupunkikuva oli kat-
kelmallista, ja se on myöhemmin uudistunut monin kerrostumin. Moder-
nien liikerakennusten suhde kaupunkitilaan on jäänyt avoimeksi ja au-
toiluun perustunut malli etupihaparkkialueineen on avannut kaupunkiti-
laa hallitsemattomasti. Raitin varren arkkitehtuurista on löydettävissä 
joukko eriaikaisia pyrkimyksiä kaupunkikuvan eheyttämiseksi, jotka kui-
tenkin törmäävät toisiinsa vailla jatkuvuutta. Liikennealueiden suhde 
korttelirakenteeseen ja erityisesti vanhimpaan rakennuskantaan on 
murtunut ja epäjatkuva. Monista kaupunkikuvallisista puutteista huoli-
matta Latokartanontie/Kirkonkyläntien katuosuus muistuttaa edelleen 
historiallisista juuristaan, muutosvaiheista ja muutoksia ohjanneista ker-
rostumista. Latokartanontie on esimerkki helsinkiläisestä kulttuurimai-
semasta, perinteisen kylänraitin kehityksestä nykyaikaan. Kaavan ta-
voitteisiin tulisi lisätä kaupunkikuvan kohentamisen rinnalla myös kult-
tuuriympäristön tunnistaminen ja arvojen huomioiminen alueen kehittä-
misessä.

Kaupunkikuvan perusteet ovat rakentuneet alueella fragmentaarisista 
rinnastuksista ja leikkauksista, ja sellaisena tilanne tulee säilymään 
myös uuden asemakaavan myötä. Esimerkiksi terminaalikannelle 
suunniteltujen 13-kerroksisten maamerkkien rinnalle jää 1900-luvun 
alussa rakennettu sr-2 merkinnällä varustettu puuhuvila, ns. Salmisen 
huvila. Rinnakkaisten kohteiden ja kerrostumien yksittäisten ominais-
piirteiden säilyttäminen riittävän painokkaasti on tärkeää. Samanaikai-
sesti kun alueen identiteettiä vahvistetaan uudisrakentamisella, tulee 
se tehdä kulttuuriympäristön historialliset arvot ja ominaispiirteet tunnis-
tamalla. 

Kaupunginmuseon huomiot erilliskohteista

-  Malmin vanha keskiaikainen kyläpaikka on kaavassa huomioitu 
asianmukaisin suojelumerkinnöin sm.

-  On tärkeää varustaa historiallisesti arvokas Pehrsin talo sen arvot 
turvaavalla rakennussuojelumerkinnällä. Kohteessa on myös arvokkai-
ta sisätiloja. Pienimittakaavaista uudisrakentamista voidaan sopeuttaa 
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hallitusti tontille kohteen yhteyteen, mikäli se edesauttaa Pehrsin talon 
ylläpitoa ja säilyttämistä.

-  Malmin vanha asema kuuluu Museoviraston listaukseen valtakunnal-
lisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY 2009). 
Museovirasto toimii kohteen rakennussuojeluviranomaisena.

-  Väistyväksi esitetty Latokartanontie 5 kiinteistö on arkkitehti Niilo Ko-
kon vuonna 1961 suunnittelema modernistinen liiketalo, jolla on elävä 
yhteys kylänraitin mittakaavaan ja rakeisuuteen.  Rakennus on ainoa 
Latokartanontien liikerakennuksista, joka edeltää 1980-luvun kaavavai-
hetta, ja sillä on historiallista arvoa. Rakennuksen arkkitehtuuri on ra-
kennusajalle tyypillistä ja korkeatasoista. Rakennukseen sisältyy pitkä 
horisontaalinen liiketilasiipi, joka on kaupunkikuvallisesti vahva ele-
mentti ja omaa selkeän identiteetin. Alun perin rakennuksessa ovat toi-
mineet kyläkuvaan perinteisesti kuuluneet julkiset toiminnot: Poliisitalo, 
Alko sekä tanssi- ja ruokaravintola Tillikka. Kohde on paikallishistorialli-
sesti merkittävä.

-  Kaava-alue on helsinkiläistä kulttuurimaisemaa, nykyaikaan kehitty-
nyt perinteinen kylänraitti. Kaavoituksen tueksi tulee täydentää alueen 
kulttuurimaisemaa kartoittava ympäristöhistoriallinen selvitys. Uudisra-
kentamisen tulee olla korkeatasoista sekä luoda yhteys rakennuspaik-
kaan ja sen kerrostumiin.

21.10.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36973

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 23.10.2014

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Mal-
min Latokartanontien pohjoisosan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta sekä asemakaavaluonnoksesta 10.11.2014 mennessä. Suunnit-
telualueeseen kuuluu Latokartanontien varren tonttialueita, katu-, puis-
to- ja suojaviheralueita, sillalla sijaitseva Malmin bussiterminaali sekä 
rautatiealueita.

Alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja liikerakentamista. Kaavamuutok-
sen tavoitteena on kohentaa Malmin keskeisen kadun kaupunkikuvaa, 
tiivistää hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella olevaa aluetta ja pa-
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rantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Lisäksi selvitetään ja täs-
mennetään suunnittelualueella sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden rakennusten ja pihapiirien suojelutarve ja kaavamääräykset. 

Latokartanontien rajausta tarkistetaan ja sen nimi muutetaan Vanhaksi 
Helsingintieksi. Latokartanontien katutilan määrittelyssä on otettava 
huomioon riittävät tilavaraukset jalankululle, pyöräilylle, joukkoliiken-
teelle, katupuille ja kunnallistekniikalle. Lisäksi on otettava huomioon yl-
läpidon ja lumitilan tarpeet. Katupuut tulee merkitä kaavaan ohjeellisina 
ja niiden sijainnit tarkistetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös istu-
tusalueiden tulee olla ohjeellisia.

Tavoitteena on esteetön jalankulkuyhteys Pekanraitilta bussiterminaa-
liin. Reitin suunnittelussa on otettava huomioon jalankulkuyhteyden yl-
läpidon selkeät vastuurajat ja ympärivuorokautisen käytön mahdolli-
suus.

Täydennysrakentamista osoitetaan myös nykyisen kaavan puistoalueil-
le. Poistuvat viheralueet eivät ole virkistyskäytön tai kaupunkikuvan 
kannalta kovin merkittäviä ja alueen välittömässä läheisyydessä on 
runsaasti viheralueita. Jalankulun ja pyöräilyn väyliä linjataan uudelleen 
asemakaavan muutosluonnoksessa. Niiden hierarkia ja toimivuus kui-
tenkin säilyvät. 

Terminaalialuetta kehitettäessä tulee jatkosuunnittelu tehdä yhteistyös-
sä rakennusviraston, HSL:n ja HKL:n kanssa. On tärkeää, että HSL ja 
HKL ovat varautuneet tarvittavalla rahoituksella kaavassa esitettäviin 
kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Rakennusvirasto on osallistunut asemakaavan valmisteluun. Raken-
nusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosluonnokses-
ta. 

23.10.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 28.10.2013

HEL 2012-009217 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Malmin Latokartanontien alueelle. Esimerkiksi Latokartanontie 5:ssä 
tutkitaan asuinrakentamista nykyisen ravintola- ja liikerakennuksen pai-
kalle.

Sosiaali- ja terveysvirastolla on toimintaa asemakaavan muutosalueella 
Latokartanontien 5:ssä. Asemakaavan muutosta pitää valmistella yh-
teistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Opetusvirasto 24.10.2013

HEL 2012-009217 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta 
Malmin Latokartanontien alueelle. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. 
Malmin bussiterminaali ympäristöineen sekä tontteja Malmin asematiel-
lä, Paavolantiellä Ja Latokartanontiellä.

Latokartanontien varteen ja sen lähiympäristöön on suunnitteilla uutta 
asuin- ja liikerakentamista.

Opetustoimen näkökulmasta on tärkeätä ottaa asemakaavan muutos-
suunnitelmassa huomioon osoitteessa Latokartanontie 12 sijaitsevan 
Liiketalousopisto Helmen tulevaisuuden laajennus- ja pysäköinnin jär-
jestämismahdollisuudet.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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§ 120
Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentin-
vaaliin

HEL 2017-012637 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus muutti 4.12.2017 ja 22.1.2018 asetettujen vuoden 
2018 presidentinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoja liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.12.2017 vaalilautakunnat ja 
valitsi jäsenet niihin vuoden 2018 presidentinvaalia varten. Vaalilauta-
kuntien kokoonpanoa täydennettiin 22.1.2018. 

Presidentinvaalin vaalipäivänä kaikki vaalilautakuntiin nimetyt jäsenet 
eivät päässet äänestyspaikalle sairauden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi. Vaalilautakuntien kokoonpanoja täydennettiin vielä vaalipäivän 
aikana. Vaalilautakuntien kokoonpanoja tulee muuttaa liitteen 1 mukai-
sesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Presidentinvaali 2018 muutokset vaalilautakunnissa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.01.2018 § 24

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1090
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§ 121
Digitalisaatiotoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2017-009882 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Tiina Ahvalle eron digitalisaatiotoimikunnan jäsenen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Jonna Ijäksen jäseneksi digitalisaatiotoimikuntaan vuonna 
2019 päättyväksi toimikaudeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 2.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Tiina Ahvan (PS) 25.9.2017 (§ 884) jäseneksi 
digitalisaatiotoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tiina 
Ahva pyytää 2.2.2018 eroa digitalisaatiotoimikunnan jäsenen luotta-
mustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.
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Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toi-
mikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 2.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-

hallitus

Tiedoksi

Tietotekniikka- ja viestintäosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 884

HEL 2017-009882 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen digitalisaatiotoimi-
kunnan, jonka tehtävänä on:

 edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitys-
tä
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 varmistaa asukas- ja käyttäjälähtöisyyden periaatteen toteuttaminen 
kaupungin palvelujen kehittämisessä

 edistää omalta osaltaan kaupungin strategiassa määritellyn vision 
toimeenpanoa vauhdittamalla toimialojen ja kaupungin palvelujen 
uudistamista digitalisaation keinoin

 seurata kaupungin ja toimialojen digitalisaatio-ohjelmien laatimista, 
toimeenpanoa ja toteutumista

 antaa kannanottoja ja lausuntoja keskeisistä, kaupungin digitalisaa-
tiota edistävistä suunnitelmista ja hankkeista

 edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toi-
mijoiden kanssa

 arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja 
kehitystarpeista

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä jäsenet ja varajäsenet seuraa-
vasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok. Joona Haavisto Leila Kaleva
2. Vihr. Minerva Krohn Joonas Lyytinen
3. SDP Antton Rönnholm Miia Järvi
4. Vas. Riikka Aurava Mikko Pöri
5. PS Tiina Ahva Jarmo Keto
6. Kesk. Riku Eskelinen Monica Lamberg
7. PP Ville Hautakangas Johanna Vendelin
    
  Pj. Minerva Krohn  
  Vpj. Joona Haavisto  

Samalla kaupunginhallitus päätti

 määrätä digitalisaatiotoimikunnan esittelijäksi tietotekniikka- ja vies-
tintäjohtajan kaupunginkansliasta

 kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtä-
vien järjestämisestä

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupun-
ginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista 
etuuksista.

Käsittely

25.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: 

Lisätään digitalisaatiotoimikunnan tehtävien loppuun seuraava ranska-
lainen viiva:

"- arvioida kaupungin digitalisaation nykyistä tilaa ja antaa lausuntoja 
kehitystarpeista".

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen mukaan muutetun ehdotuksen.

18.09.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 35 (97)
Kaupunginhallitus

Asia/6
05.03.2018

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

§ 122
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 
Turussa 10.-11.4.2018

HEL 2018-001507 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Turussa 10. – 11.4.2018 pidettävään 
kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen 
seuraavat edustajat:
       
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________
 _____________

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään 10. - 11.4.2018 Turussa. Tapaamisessa keskustellaan kuu-
toskaupunkien ajankohtaisista asioista ja kaupunkien välisestä yhteis-
työstä. Aiemmin käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa tiistaina n. klo 
12 ja päättyy seuraavan päivän lounaaseen. Tapaamisen ohjelma täs-
mentyy tuonnempana.
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Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot, halu-
tessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu 18.1.2018, kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaami-
nen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Päätöksessä nimetyt
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§ 123
Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallitukselle osoitettujen 
projektialueiden rakentamisen määrärahojen siirtäminen

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäris-
tötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarviokohdan 8 04 
02, Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi määrä-
rahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet - 109 000
8 04 02 05 Pasilan puistot +109 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupun-
kiympäristötoimialalle aiemmin myöntämiä vuoden 2017 talousarvio-
kohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi määrärahoja 
alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta - 7 000
8 03 02 07 Kruunusillat +7 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden puistot jne., 
22.2.2018

2 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden kadut, 22.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet

Länsisataman puistojen ja liikunta-alueiden rakentaminen ei ole eden-
nyt suunnitellulla volyymilla ja määrärahaa jää käyttämättä noin 
0,4 milj. euroa, josta osa voidaan siirtää Pasilan puistojen määräraha-
tarpeiden kattamiseen. Pasilan puistojen lisämäärärahatarve on 0,109 
milj. euroa. Lisätarve tulee Konepajanpuiston arvioitua laajemmasta to-
teuttamisesta.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnettyjä talou-
sarviokohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet määrä-
rahoja siirretään alakohdasta 8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikun-
ta-alueet 109 000 euroa alakohtaan 8 04 02 05 Pasilan puistot.

Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden kadut

Kruunuvuorenrannan katujen rakentaminen ei ole edennyt suunnitellul-
la volyymilla. Määrärahaa jää käyttämättä 0,17 milj. euroa, josta osa 
voidaan siirtää talousarvion alakohdan 8 03 02 07 Kruunusillat lisämää-
rärahatarpeisiin. Kruunusiltojen lisämääräraha on 7 000 euroa. Lisätar-
ve on johtunut hankkeen arvioitua suuremmasta suunnittelun toteutu-
misesta.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnettyjä talou-
sarvion alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määrärahoja siirre-
tään alakohdasta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta 7 000 euroa alakoh-
taan 8 03 02 07 Kruunusillat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden puistot jne., 
22.2.2018

2 Kaupunkiympäristön toimialan esitys projektialueiden kadut, 22.2.2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 73

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle aiemmin 
myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialuei-
den puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien 
välillä seuraavasti:

TA-alakohta  Euroa
8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-

alueet
- 225 000

8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja 
liikunta-alueet

+ 25 000

8 04 02 06 Kuninkaankolmion puistot +200 000
   

11.12.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Ehdotuksen mukaan

08.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 124
Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiym-
päristön toimialalle

HEL 2018-001517 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kuusi palomiehen virkaa pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2018 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta 
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukais-
ten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä 
toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kiel-
toja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taik-
ka kajota toisen omaisuuteen.

Virat käytetään ensihoitopalvelun riittävän mitoituksen varmistamiseen. 
Pelastuslaitokselle on varattu perustettaville viroille määrärahat vuoden 
2018 talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Pe-
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rustettavien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 930,82 euroa tai 
korkeampi 2 182,95 euroa, jos palkattavan henkilön kelpoisuus riittää 
hoitotason ensihoitotehtäviin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 125
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2018-001421 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seu-
raavat virat 1.8.2018 lukien:

Nimike Lukumäärä
 
Luokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut)

 
120

Luokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut)   10
Erityisluokanopettaja (suomenkieliset peruskoulut)   10
Erityisluokanopettaja (ruotsinkieliset peruskoulut)     1
Erityisopettaja (suomenkieliset peruskoulut)   10
Apulaisrehtori (suomenkieliset peruskoulut)     1
Päiväkodinjohtaja (suomenkielinen varhaiskasvatus)   13

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta  
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kunta-
lain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.  

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 
§:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuk-
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sen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja 
tai työsopimussuhteisia opettajia. Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät 
julkista valtaa oppilaita koskevissa asioissa. Päiväkodin johtaja käyttää 
julkista valtaa päättäessään mm. varhaiskasvatukseen ja esiopetuk-
seen ottamisesta.

Perustettavaksi esitetään 165 virkaa. Varhaiskasvatuksessa ja esiope-
tuksessa asiakasmäärä ja perusopetuksessa oppilasmäärä kasvaa ta-
lousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 vuosina. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen vuoden 2018 talousarvioon sisältyy määräraha vi-
roille. 

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa ole-
van kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaan. Päiväkodin johtajien palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Luokanopettajan virat

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 120 ja ruotsin-
kielisiin peruskouluihin 10 uutta luokanopettajan virkaa.  Suomenkieli-
sessä perusopetuksessa on nyt 1 224 luokanopettajan virkaa. Luokan-
opetuksessa ja valmistavassa opetuksessa toimii noin 160 päätoimista 
tuntiopettajaa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on 119 luokanopet-
tajan virkaa. Lisäksi luokanopettajan opetustehtävissä toimii noin 24 
päätoimista tuntiopettajaa. 

Erityisluokanopettajan virat  

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 10 ja ruotsin-
kielisiin peruskouluihin yksi uusi erityisluokanopettajan virka. Suomen-
kielisessä perusopetuksessa on nyt 342 erityisluokanopettajan virkaa. 
Erityisluokanopettajana toimii 11 päätoimista tuntiopettajaa. Ruotsinkie-
lisessä erityisopetuksessa on 17 erityisluokanopettajan virkaa. Näiden 
lisäksi erityisluokanopetuksessa toimii 5 päätoimista tuntiopettajaa. Eri-
tyisluokanopettajien viroilla helpotetaan pätevien erityisluokanopettajien 
rekrytointia erityisluokanopetuksen opettajatilanteen vakiinnuttamiseksi. 

Erityisopettajan virat  

Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi 10 uutta erityi-
sopettajan virkaa. Suomenkielisessä perusopetuksessa on nyt 199 eri-
tyisopettajan virkaa. Erityisopettajana toimii 34 päätoimista tuntiopetta-
jaa. 

Apulaisrehtorin virat
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Suomenkielisiin peruskouluihin esitetään perustettavaksi  yksi uusi 
apulaisrehtorin virka. Suomenkielissä peruskouluissa on nyt 16 koko-
naistyöajassa ja –palkkauksessa olevaa apulaisrehtorin virkaa. Apu-
laisrehtorin virat on sijoitettu pääsääntöisesti oppilasmäärältään kasva-
viin yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on vähintään noin 700 oppilasta. 

Apulaisrehtorilta vaadittavaa kelpoisuutta ei ole määritelty opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 
(986/1998). Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan muulta kuin hallin-
tosäännössä erikseen määritellyltä henkilöstöltä vaadittavan kelpoisuu-
den määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on sää-
detty tai määrätty. Tarkoituksena on, että apulaisrehtorilta edellytetään 
rehtorilta em. asetuksessa vaadittava kelpoisuus.

Päiväkodinjohtajan virat

Perustettavaksi esitetään yhteensä 13 päiväkodinjohtajan virkaa. Päi-
väkodinjohtajan virkoja on nyt 168.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja  koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 126
Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseksi Kulosaaren jalka-
palloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin

HEL 2017-012804 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustetta-
van yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) 
sijaitsevan Kulosaarenkentän karttaliitteeseen merkityn noin 7 188 m²:n 
suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-409-00001-0976).

Vuokra-alueeseen sisältyy 2 824 m²:n alue, jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toi-
mintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 
4 364 m²:n pohjalta. 

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhem-
min päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 4 204,71 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 
218,20 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä li-
säehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus_Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Hankesuunnitelma, yleiskuvaus 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
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4 Asemakaava
5 Hallituksen pöytäkirja_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 209 ry
6 PRH rekisteriote
7 Kulosaaren yhteiskoulu_suositus
8 Brandö gymnasium_suositus
9 Brandö Lågstadieskola_suositus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntavirasto (nyk. liikuntapalvelukokonaisuus) toteutti liikuntalauta-
kunnan (21.6.2011, 150 §) hyväksymien seurojen kanssa toteutettavien 
hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevia peri-
aatteita, joiden mukaan seurojen kanssa on pyritty toteuttamaan vuosit-
tain kaksi yhteistoimintakenttää. Liikuntapalvelukokonaisuudessa on 
katsottu edulliseksi jatkaa tältä osin seurojen kanssa ko. hankkeita. 
Vuonna 2016 ei toteutettu yhtään yhteistoimintakenttää ja vuonna 2017 
hankkeita oli kolme. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista vii-
me vuosina noin 15 milj. eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemi-
seen on avustettavan kohteen joko maa-alueen omistaminen tai 15vuo-
den vuokrasopimus. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on toimivalta 
10 vuoden vuokrasopimusten tekemiseen. Kyseisen hankkeen toteutta-
misen yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaavanlai-
set hankkeet ovat saaneet keskimäärin 15–20 % valtionavustusta 
hankkeiden kokonaiskustannuksista. 

Liikuntapalvelukokonaisuus ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olo-
suhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta järjestelmällisesti yhteis-
toimin kehittäneet niitä toimenpiteitä, millä seurojen ja kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden yhteisiä jalkapallon 
olosuhdehankkeita toteutetaan ja luoneet kriteerit, joita seuran tulee 
noudattaa omassa olosuhdehankkeessaan.

Seurojen kanssa käydään aiemmin hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden 
mukaan keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmis-
tellaan yhdessä siihen vaiheeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. 
Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-
alueen vuokraushakemuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. 
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Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry on hakemuksessaan 
(26.11.2017) perustettavan yhtiön nimissä esittänyt halukkuutensa 
vuokrata Kulosaaren kentällä sijaitsevan hiekkapintaisen kenttäalueen, 
osoitteessa Ståhlberginkuja 4, Helsinki, liikuntatoimintaa varten viiden-
toista vuoden vuokra-ajalle alkaen 1.4.2018. Alueelle on tarkoitus to-
teuttaa tekonurmikenttä ja kuntoilualue vastaamaan jalkapallon harras-
tajien ja lähikoulujen tarpeita. Kenttää ei tulla jäädyttämään talvikaudel-
la, joten kenttä tulee olemaan ao. käytössä ympäri vuoden.  

Liikuntapaikkapalvelujen edustajat ovat käyneet neuvotteluja vuokrauk-
sesta Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n edustajien kanssa. 
Seuran yhtenä tavoitteena on tarjota lähiseudun lapsille matalan kyn-
nyksen jalkapalloa yli kielirajojen. Seuran toimintaa on rajoittanut asian-
mukaisen harjoitteluympäristön puute. 

Hankkeessa seura toteuttaa Kulosaarenkentälle jalkapallotekonurmen 
lisäksi kuntoilualueen. Kenttäalue eri toimintoineen uskotaan palvele-
van oman seuran sekä muiden lähialueen seurojen ja koulujen lisäksi 
alueen päiväkoteja sekä alueen asukkaita liikunnallisissa tarkoituksis-
sa.  Kalasataman uusi asuinalue kasvattaa entisestään lähialueen asu-
kasmäärää, joten alueen liikuntaa harrastavien määrän uskotaan sen 
myötä lisääntyvän.

Asemakaava

Alueella on voimassa 10.2.1989 lainvoiman saanut asemakaava nro 
9462, jossa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). 

Sisäinen vuokraus

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein 
kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y3142-1) vuoden 2043 loppuun 
asti. Alueen kokonaispinta-ala on 9 525 m². Alue on liikuntapaikkapal-
veluiden hallinnassa. 

Vuokra-alue ja vuokramäärittely

Vuokrattavan maa-alueen kokonaispinta-ala on 7 188 m². Vuokra-alu-
eeseen sisältyy 2 824 m²:n kokoinen alue, jonka ylläpito esitetään hoi-
dettavaksi vuokralaisen vastuulla. Aluetta ei voida käyttää vuokrasopi-
muksen mukaiseen toimintaan, joten vuokra esitetään perittäväksi vain 
varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 4 364 m²:n pohjalta.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuok-
rauksessa noudattamia yleisperiaatteita. Kenttäalueen ja pysäköintialu-
een vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan 
pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 
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euron neliömetrihintaa, joka vuoden 2017 keskiarvoindeksillä (ind. pis-
teluku 1927) on 19,27 euroa/ neliömetri. Vuosivuokra on 5 % alueen 
pääoma-arvosta.

Vuoden vuokra: 
4 364 m² x 1 €/m² x 5 % x 19,27 = 4 204,71 €/ vuosi.

Vuokranantajan puolelta vuokrasopimus on mahdollista tehdä esitetyk-
si 15 vuoden ajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin 
päättämin ajoin.

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry tulee kustannuksellaan vas-
taamaan kentän rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Maa-alueen vuokrauksesta laaditaan vuokrasopimus, johon on sovittu 
kirjattavaksi ehto, jossa taataan koululaisten maksuton käyttö arkipäivi-
sin klo 9–16 välisenä aikana.  Vuokrasopimus ehtoineen tullaan esittä-
mään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kaupunginhallituksen käsit-
telyn jälkeen. 

Esitetty alue on ulkoliikuntatoiminnan kannalta vuokrattavissa esitettyyn 
tarkoitukseen. Kyseessä on jalkapallotoiminnan kehittämistä edistävä 
hanke, joka toteutuessaan hyödyntää myös liikuntatoimen toimintaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrahakemus_Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry
2 Hankesuunnitelma, yleiskuvaus 26.11.2017
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
4 Asemakaava
5 Hallituksen pöytäkirja_Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 209 ry
6 PRH rekisteriote
7 Kulosaaren yhteiskoulu_suositus
8 Brandö gymnasium_suositus
9 Brandö Lågstadieskola_suositus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kulttuuin ja vapaa-ajan toimiala
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2018 § 24

HEL 2017-012804 T 10 01 01 03

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeu-
den vuokrata Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustetta-
van yhtiön nimiin Helsingin kaupungin 42. kaupunginosassa (Kulosaari) 
sijaitsevan Kulosaarenkentän karttaliitteeseen merkityn noin 7 188 m²:n 
suuruisen alueen (kiinteistötunnus 091-409-00001-0976).

Vuokra-alueeseen sisältyy 2 824 m²:n alue, jonka ylläpito on vuokralai-
sen vastuulla. Aluetta ei voi käyttää vuokrasopimuksen mukaiseen toi-
mintaan, joten vuokra peritään vain varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 
4 364 m²:n pohjalta. 

Vuokra-alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhem-
min päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2033 saakka seuraavin eh-
doin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuo-
den 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on 4 204,71 euroa (alv. 0 %). 
Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua vastaavaa 
218,20 euron suuruista perusvuosivuokraa. 

2

Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä li-
säehtoja. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 127
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston periaa-
tepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussek-
torin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta

HEL 2018-001375 T 03 00 01

LVM/237/01/2018

Päätös

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lau-
sunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi 
logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistami-
sesta:

Hallitusohjelman digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä koskevas-
sa kärkihankkeessa on tavoitteena suotuisan toimintaympäristön luomi-
nen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Kärkihank-
keessa luodaan innovaatioita ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- 
ja muu toimintaympäristö. Kärkihankkeen yhtenä hallitusohjelman lop-
pukauden toimenpiteenä on luoda kehittämissuunnitelma logistiikan ja 
kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi.

Näiden visioiden saavuttamiseksi kehittämissuunnitelmaan esitetään 
neljää käytännön tavoitetta:

1. Logistiikan hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin luominen 
2. Lähilogistiikan toimivuuden merkittävä parantaminen 
3. Logistiikan älykkään automaation kehittäminen 
4. Satamien digitalisaation edistäminen

Ensimmäisessä tavoitteessa pyritään luomaan hajautettujen, yhteen 
toimivien järjestelmien verkko, jossa tiedon tulee olla digitaalisessa, ko-
neluettavassa, yhteensopivassa muodossa, ja sen on oltava jaettavissa 
reaaliaikaisesti ja automaattisesti kuljetusketjuissa ja niiden välillä. Kos-
ka järjestelmät keskustelevat keskenään, riittää että logistiikkatieto tal-
lennetaan vain yhteen järjestelmään.

Tavoite on erittäin kannatettava. Satamalogistiikassa on jo vuosikym-
meniä ollut käytössä PortNet -tiedonvaihto yritysten ja viranomaisten 
välillä, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta sitä ei ole saatu laajennet-
tua yritysten väliseksi tai koko logistiikkaketjun kattavaksi. Lohkoketju-
teknologia tulee vastaamaan logistiikkaketjujen tarpeisiin. Olisi tärkeää, 
että liikenne- ja viestintäministeriö aloittaisi kansallisen lohkoketjutekno-
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logiaan perustuvan pilottiprojektin ensi tilassa yhdessä logistiikkayritys-
ten ja satamien kanssa.

Toisessa tavoitteessa keskitytään lähilogistiikkaan ja jakeluun. Helsin-
gin kaupunki julkaisi vuonna 2014 Citylogistiikan toimenpideohjelman, 
jossa oli 11 tavoitetta tai kehitysprojektia citylogistiikan tehostamiseksi. 
Ohjelman tavoitteena oli tehostaa logistiikkayritysten toimintaa ja sa-
malla vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkiviihtyvyy-
teen. Kaikki toimenpideohjelman toimet yhtä lukuun ottamatta on toteu-
tettu tai käynnissä, mm. palkittu jakelupysäköintiruudun etäseuranta ja -
varaamisjärjestelmä. 

Citylogistiikan kehittämisen suurin este on käsittelyssä oleva tieliiken-
nelain uudistus, joka ehdotetun kaltaisena estää Helsingin kaupungin 
pyrkimykset ohjata jakeluliikenne omille varatuille jakelupaikoilleen ja 
samalla kehittää kannustimia vähäpäästöiseen jakelukalustoon ja te-
hostaa jakelua.

Kolmantena tavoitteena on älykkään automaation kehittäminen. Helsin-
gin kaupunki on kuluvana vuonna käynnistämässä vähäpäästöiseen ja-
kelukalustoon (polkupyöräjakelu ja automaattinen jakelu) liittyviä hank-
keita. Toimiakseen, ko. hankkeet edellyttävät tieliikennelain selkeyttä-
mistä niin, että lastaus- ja purkutoiminta jalkakäytäviltä olisi sallittu vain 
erikseen merkityistä jakeluruuduista. Automaation edistäminen ei ole 
mahdollista ilman tieliikennelain muutosta.

Neljäntenä keskeisenä tavoitteena on satamien digitalisaation edistämi-
nen. Suomessa on noin 50 satamaa, joista parikymmentä on ympäri 
vuoden toimivia ns. talvisatamia. Kokonaisuudessaan Suomen sata-
mien vienti- ja tuontivolyymit vastaavat suurta kansainvälistä satamaa. 
Tutkimusten mukaan suomalaiset satamat keräävät asiakaskuntansa 
koko maasta.

Kun satamatoiminta on näin hajautettua, ei yhdelläkään suomalaisella 
satamalla ole riittäviä volyymeja sekä taloudellisia mahdollisuuksia in-
vestoida ja olla kehityksen kärjessä. Suomalaisten satamien lukumää-
rää tulisikin vähentää luoden muutamia, eri tuoteryhmiin keskittyneitä 
suuria satamia. 

Satamien tiedonvaihto on vuosia hoidettu PortNet-järjestelmällä, joka 
tulisi päivittää kokonaisuudessaan lohkoketjupohjaiseksi. Haasteita tuo-
vat EU:n satamien tiedonvälitystä määrittelevät määräykset, mutta in-
novatiivisella lähestymistavalla haasteet olisivat selätettävissä.

Viime aikoina suomalainen laivatekniikan kehitys on painottunut miehit-
tämättömiin aluksiin. Niiden yleistyminen tulee kuitenkin olemaan hi-
dasta, sillä merenkulussa laivat uusitaan noin 30 vuoden välein, ja kan-
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sainvälinen lainsäädäntö on erittäin hidas muuttumaan. Miehittämättö-
mien alusten lisäksi Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä älykkäi-
den väylien kehittämisessä, joissa väylätiedon avulla pystytään palvele-
maan hyvin erilaisia aluksia. Olisikin välttämätöntä, että liikenne- ja 
viestintäministeriö painottaisi älykkäässä merenkulussa älyväylien ke-
hittämistä ja siihen vaadittavaa taustakehitystyötä. Tämän lisäksi tulisi 
aktiivisesti ottaa osaa Ruotsin STM-hankkeeseen, jossa rakennetaan 
yhteistä tiedonvaihtoarkkitehtuuria merelle.

Kokonaisuudessaan valtioneuvoston periaatepäätös sisältää erittäin 
kannatettavia tavoitteita, mutta niistä puuttuu vaadittava konkretia sekä 
yhteydet muihin hallinnonalan hankkeisiin kuten tieliikennelain uudista-
miseen ja merenkulun automaation kehittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 2.2.2018
2 Lausuntopyynnön liite, liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 

luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tavaralogistiikan 
digitaalisesta tulevaisuudesta

3 Lausuntopyynnön liite, valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuun-
nitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin seka satamien digitalisaation 
vahvistamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmien kans-
sa valtioneuvoston periaatepäätöstä tavaralogistiikan kehittämisestä. 
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Kehittämissuunnitelma tukee hallituksen kärkihanketta digitaalisen liike-
toiminnan kasvuympäristöstä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 2.2.2018 pyytänyt Helsingin kaupun-
gin lausuntoa valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitel-
maksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vah-
vistamisesta. Lausunto pyydettiin toimittamaan 28.2.2018 mennessä, 
mutta lisäaikaa annettiin pyydettäessä 7.3.2018 saakka.

Liikenne- ja viestintäministeriö on myös pyytänyt Helsingin Satama 
Oy:n lausuntoa.

Lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toi-
mialan liikenne- ja katusuunnittelun yhteistyönä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 2.2.2018
2 Lausuntopyynnön liite, liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 

luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tavaralogistiikan 
digitaalisesta tulevaisuudesta

3 Lausuntopyynnön liite, valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuun-
nitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin seka satamien digitalisaation 
vahvistamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikenne- ja viestintäministeriö Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 128
Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi keskustatunnelivarauk-
sen aiheuttamien kustannusten selvittämisestä

HEL 2017-002582 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
22.2.2017 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalla (Otso Kivekäs) sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivekäs Otso, toivomusponsi, Kvsto 22.2.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 22.2.2017 valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta keskus-
tatunnelivarauksesta luopumisesta, kaupunginvaltuusto hyväksyi sa-
malla seuraavan toivomusponnen: 

"Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään keskustatunnelivarauksen aiheuttamat suorat ja epäsuoran 
kustannukset sekä keinot vähentää niitä tunnelin koko pituudelta ja eri-
tyisesti Hakaniemenrannassa, esimerkiksi selvittämällä vaihtoehtoisia 
linjauksia ja suuaukkojen siirtämistä." (Otso Kivekäs)

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

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan 
lausunto. 

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavas-
sa, maanalaisessa yleiskaavassa 2011 sekä Helsingin uudessa yleis-
kaavassa.

Keskustatunnelin asemakaavan (2007) laatimisen yhteydessä on laa-
dittu keskustatunnelin linjaukseen rakennetekniset yleissuunnitelmat 
kustannusarvioineen vuonna 2006. Asemakaava ei ole lainvoimainen. 
Nykyarvioksi muutettuna keskustatunnelin kustannusarvio on lyhyen 
vaihtoehdon osalta noin 800 – 900 milj. euroa ja pitkän vaihtoehdon 
osalta noin 900 – 1 000 milj. euroa.

Keskustatunnelin linjauksen toteuttamiseen on varauduttu ennakolta 
keskustakirjaston toteuttamisen yhteydessä. Kaupunginhallitus päätti 
23.5.2016 myöntää keskustakirjastohankkeen keskustatunneliin varau-
tumiseen 2 milj. euroa.

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavaluonnoksen yh-
teydessä on selvitetty keskustatunnelin lyhyeen vaihtoehtoon varautu-
misen vaikutuksia alueen toteuttamiselle. Mikäli Hakaniemenrannan ra-
kentaminen toteutetaan asemakaavaluonnoksen mukaisesti ennen 
keskustatunnelia, joudutaan rannassa ja tonteilla suorittamaan huomat-
tavaa tunnelin ennakkorakentamista. Kokonaisuudessaan ennakkora-
kentamisen kustannuksiksi on arvioitu 35 milj. euroa.

Nykyinen keskustatunnelin asemakaavan mukainen linjaus on keskus-
tan vilkkaan rakentamisen johdosta vanhentunut mm. useiden liittymä-
ratkaisujen osalta tai ristiriidassa nykyisten tavoitteiden kanssa sisäl-
täen mm. pyöräbaanan osuuden Kampissa. Nykyinen linjaus sisältää 
myös hyvin kalliita osuuksia, kuten päärautatien alittavan, rakennet-
taessa päältä avattavan kohdan.

Julkisuudessa on esitetty kaupungin ulkopuolisten toimijoiden omasta 
aloitteesta laatimia linjauksia ja hahmotelmia keskustatunnelin vaih-
toehtoiselle linjaukselle. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kaupunkistrategiassa 2017- 2021 
on todettu, että selvitetään ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnalli-
suutta edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä 
keskustan läpiajoliikennettä ja sataman raskasta liikennettä katutilassa 
vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. Toteutuessaan 
kokoojakatu rahoitetaan isolta osin tienkäyttömaksuin.  
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Hankkeen selvittämistä varten on perustettu projekti, johon on koottu 
tarvittava asiantuntemus kaupunkiympäristöntoimialalta, kulttuurin- ja 
vapaa-ajan toimialalta, Helsingin Satamasta, Helsingin seudun liiken-
ne-kuntayhtymästä sekä kaupunginkansliasta. Työssä on tarkoitus 
käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja keskustan yrittäjiä, kiinteistöno-
mistajia ja muita elinkeinoelämän ja kuljetusalan edustajia sekä asuk-
kaita ja vammaisjärjestöjen edustajia. Selvitystyön loppuraportti tuo-
daan luottamushenkilökäsittelyyn arvioitavaksi toukokuussa 2020. 

Maanalaisen yleiskaavan muutos on vireillä. Kaavasta on laadittu suun-
nitteluperiaatteet ja OAS. Keskustatunneli on varauksena mukana kaa-
vamuutoksessa. Yleiskaavan luonnos on ajoitettu vuodelle 2019.

Vilkkaan maanalaisen rakentamisen ja useiden jo rakennettujen maa-
nalaisten tilojen takia on yhä vaikeampaa löytää suurille tilaa vieville 
hankkeille tilaa maan alta. Mikäli tilavarauksia lykätään, ei niitä myö-
hemmin enää ole otettavissa. Keskustatunneli ja sen linjaus ja suuri ti-
lanvaraus on tärkeä osa maanalaisen yleiskaavan luonnosta ja ajoittaa 
kaavan aikataulun. Tunnelivaraus tulisi kiinnittää ennen maanalaisen 
yleiskaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyä.

Maanalaiselle kokoojakadulle tulisi löytää kaupungin kokonaisedun mu-
kainen, liikenteen tavoitteet täyttävä ja keskustan kehittämistä sekä 
kaupungin strategiaa palveleva ratkaisu ja laatia tunnelista yleissuun-
nittelutasoiset rakenne- ja liikennesuunnitelmat sekä kustannusarvio ti-
lanvarauksen ja jatkosuunnittelun pohjaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kivekäs Otso, toivomusponsi, Kvsto 22.2.2017 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 204

HEL 2017-002582 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin keskustatunnelilla on varaus Uudenmaan maakuntakaavas-
sa, maanalaisessa yleiskaavassa 2011 sekä Helsingin uudessa yleis-
kaavassa.

Keskustatunnelin asemakaavan (2007) laatimisen yhteydessä on laa-
dittu keskustatunnelin linjaukseen rakennetekniset yleissuunnitelmat 
kustannusarvioineen vuonna 2006. Asemakaava ei ole lainvoimainen. 
Nykyarvioksi muutettuna keskustatunnelin kustannusarvio on lyhyen 
vaihtoehdon osalta noin 800 – 900 milj. euroa ja pitkän vaihtoehdon 
osalta noin 900 – 1 000 milj. euroa.

Nykyisen keskustatunnelin linjauksen toteuttamiseen on jouduttu va-
rautumaan ennakolta keskustakirjaston toteuttamisen yhteydessä. Kau-
punginhallitus päätti 23.5.2016 myöntää keskustakirjastohankkeen kes-
kustatunneliin varautumiseen 2 milj. euroa. 

Kuluvana vuotena Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaa-
valuonnoksen yhteydessä on selvitetty keskustatunnelin lyhyeen vaih-
toehtoon varautumisen vaikutuksia alueen toteuttamiselle. Mikäli Haka-
niemenrannan rakentaminen toteutetaan asemakaavaluonnoksen mu-
kaisesti ennen keskustatunnelia, joudutaan rannassa ja tonteilla suorit-
tamaan huomattavaa tunnelin ennakkorakentamista. Kokonaisuudes-
saan ennakkorakentamisen kustannuksiksi on arvioitu 35 milj. euroa. 

Nykyinen keskustatunnelin asemakaavan mukainen linjaus on keskus-
tan vilkkaan rakentamisen johdosta vanhentunut mm. useiden liittymä-
ratkaisujen osalta tai ristiriidassa nykyisten tavoitteiden kanssa sisäl-
täen mm. pyöräbaanan osuuden Kampissa. Nykyinen linjaus sisältää 
myös hyvin kalliita osuuksia, kuten päärautatien alittavan, rakennet-
taessa päältä avattavan kohdan.

Julkisuudessa on kuluvana syksynä 2017 esitetty kaupungin ulkopuo-
listen toimijoiden omasta aloitteesta laatimia linjauksia ja hahmotelmia 
keskustatunnelin vaihtoehtoiselle linjaukselle. Kaupungin organisaa-
tiossa ei suunnittelua koko tunnelin linjauksen osalta ole jatkettu vuo-
den 2007 päätöksen jälkeen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kaupunkistrategiassa 2017- 2021 
on todettu, että maanalaisen kokoojakadun edellytykset selvitetään. 

Maanalaisen yleiskaavan muutos on vireillä. Kaavasta on laadittu suun-
nitteluperiaatteet ja OAS. Keskustatunneli on varauksena mukana kaa-
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vamuutoksessa. Yleiskaavan luonnos on ajoitettu vuoden 2018 syksyl-
le.

Vilkkaan maanalaisen rakentamisen ja useiden jo rakennettujen maa-
nalaisten tilojen takia on yhä vaikeampaa löytää suurille tilaa vieville 
hankkeille tilaa maan alta. Mikäli tilavarauksia lykätään, ei niitä myö-
hemmin enää ole otettavissa. Keskustatunneli ja sen linjaus ja suuri ti-
lanvaraus on tärkeä osa maanalaisen yleiskaavan luonnosta ja ajoittaa 
kaavan aikataulun. Tunnelivaraus tulisi kiinnittää ennen maanalaisen 
yleiskaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyä.

Keskustatunnelille (maanalaiselle kokoojakadulle) tulisi löytää kaupun-
gin kokonaisedun mukainen, liikenteen tavoitteet täyttävä ja keskustan 
kehittämistä sekä kaupungin strategiaa palveleva ratkaisu ja laatia tun-
nelista yleissuunnittelutasoiset rakenne- ja liikennesuunnitelmat sekä 
kustannusarvio tilanvarauksen ja jatkosuunnittelun pohjaksi.

Käsittely

07.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen 10. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Maanalaista yleiskaavaa silmällä pitäen keskustatunnelille (maanalai-
selle kokoojakadulle) tulisi löytää kaupungin kokonaisedun mukainen, 
liikenteen tavoitteet täyttävä ja keskustan kehittämistä sekä kaupungin 
strategiaa palveleva ratkaisu ja laatia tunnelista yleiskaavatasoiset ra-
kenne- ja liikennesuunnitelmat sekä kustannushaarukka tilanvarauksen 
pohjaksi.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kale-
va, Jape Lovén, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Mikko 
Särelä

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
5 (1 poissa).

31.10.2017 Pöydälle

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 129
Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Kontupisteen digipalvelu-
jen jatkumisen sekä Mellarin tilojen turvaamisesta

HEL 2017-002668 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
1.3.2017 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 1.3.2017 valtuutettu Yrjö Hakasen aloitetta Kontupis-
teen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamisesta Helsinkiin kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 
”Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet, 
joilla voidaan turvata Kontupisteen digipalvelujen jatkuminen, mm. asia-
kaspäätteet ja muut laitteet, sekä asukastila Mellarin tarvitsemat tilat, 
joiden turvaamisesta valtuusto on jo aiemmin päättänyt. (Yrjö Haka-
nen)”.

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 myös muille valtuute-
tuille.

Kontupiste perustettiin Kontulan ostoskeskukseen osana Euroopan 
Unionin Urban II – yhteisöohjelmaa vuonna 2002 silloisen kulttuurikes-
kuksen hankkeena. Kontupisteen tavoitteena on ollut digisyrjäytymisen 
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ehkäisy tarjoamalla ilmaisia nettiyhteyksiä, IT-koulutusta ja henkilökoh-
taista ohjausta. Mellunmäen ostoskeskuksen asukastila Mellariin pe-
rustettiin vastaava pienempi piste vuonna 2008. Vuonna 2013 kulttuuri-
keskus irtaantui Kontupisteen ja Mellarin ylläpidosta. Irtautumisen yh-
teydessä sovitun mukaisesti sosiaali- ja terveysvirasto on vastannut 
vuodesta 2013 lukien sekä Kontupisteen että Mellarin vuokrista koko-
naisuudessaan.

Kontupisteen digipalvelut ovat olleet asiakkaiden käytössä jo pitkään ja 
toiminta jatkuu edelleen. Digiosaamisen vahvistamisen linjauksia on 
selkeytetty keväällä 2016 kaupungin omien toimijoiden, toimintaa koor-
dinoineen Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n sekä Enter ry:n kanssa. 
Taustalla oli kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston osal-
lisuus- ja neuvonta -yksikön alkuvuodesta 2016 tekemä selvitys Digio-
saamisen vahvistaminen Helsingissä.

Vanha Kontupisteen alkuperäinen oma verkko ja sähköpostitilit on vuo-
den 2017 kuluessa purettu, mutta tilalle ovat tulleet asiakaskoneet, joil-
la voi asioida internetissä sekä käyttää ilmaisia sähköpostiohjelmia se-
kä ilmaisia pilvipalveluita tiedostojen säilyttämiseen. Kontupisteessä 
asiakas voi lisäksi tulostaa ja skannata tiedostojaan sekä saada digi-
neuvontaa. Kontupisteessä toimii säännöllisesti kaksi digineuvojaa ja ti-
la on avoinna asiakkaille arkisin klo 8-16. Kontupisteen digineuvojat 
kuuluvat kaupungin digineuvojien verkoston piirin ja saavat tarvittaessa 
työnohjausta sekä säännöllistä koulutusta tehtäviinsä. Digineuvojat 
ovat Helsingin kaupungin paikallisen asukastalon palkkaamia, mutta 
siirtyvät kesällä 2018 sosiaali- ja terveystoimialan idän päihde- ja psy-
kiatriapalveluiden ylläpitämän Symppiksen vastuulle. 

Sosiaali- ja terveystoimialan idän päihde- ja psykiatriapalvelut, joka 
pyörittää Kontulatalossa asukastila Symppistä, huolehtii Kontupisteen 
vuokrasta ja pitää tilaa digineuvonta käytössä asiakkaille. Marraskuus-
sa 2017 kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto lahjoitti 
Kontupisteelle kolme toimivaa kannettavaa tietokonetta asiakaskäyt-
töön. Helmikuussa 2018 myös asukastila Symppiksen asiakaskoneet 
siirtyvät Kontupisteeseen, joten tietokoneiden riittävyys asiakaskäyt-
töön on turvattu. 

Sosiaali- ja teveystoimialan tietotekniikka on toimittanut Kontupistee-
seen myös uuden tukiaseman Helsingin avoimelle WLAN verkolle, mi-
kä turvaa asiakaskoneiden ja asiakkaiden omien digilaitteiden nettiyh-
teydet. Kontupisteen digipalvelut jatkuvat uudistettuina. Asiakaspäät-
teillä pääsee nettiin ja muut digilaitteet ovat kaupunkilaisten käytössä. 
Kontupisteessä saa edelleen myös digineuvontaa. 

Asukastila Mellarin toimitilat
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Mellunmäki-seura ry on huolehtinut Mellarin asukastilan toiminnasta 
vuodesta 2008 lähtien. Asukastila Mellari sijaitsi aiemmin Mellunmäen 
vanhassa ostoskeskuksessa, joka on nyttemmin purettu täydennysra-
kentamisen johdosta. Mellarin toiminta on siirtynyt korvaavaan tilaan 
Saariselänkuja 1:een. Mellunmäki-seura ry:lle myönnettiin tilan ylläpi-
toon vuodelle 2017 asukasosallisuusavustusta 8400€. 

Mellunmäki-seura ry:lle on myönnetty asukastilan ylläpitoon asukaso-
sallisuuden avustusta 40 000 euroa vuodelle 2018. Mellunmäki-seura 
ry on hakenut toimitilaa Mellunmäen Korvatunturintielle toukokuussa 
2019 valmistuvasta uudisrakennuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Tammi, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25090

ari.tammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja
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§ 130
Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi Käpylinnan uima-altaan 
korvaamisesta Koskelan sairaala-alueelta

HEL 2017-005415 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku Ingervo) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 kunnan asukkaan aloitetta vesivoimistelual-
taan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta löytää 
korvaava paikka Käpylinnan yhteydessä olevalle, varsinkin erityisryh-
mien ja vanhusten käytössä olleelle uima-altaalle Koskelan sairaalan 
alueelta." (Sirkku Ingervo)
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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.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu." 

Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huono ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). 

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille oli syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää, 1 kuntosaliryh-
mä, 3 jumpparyhmää sekä itsenäisen harjoittelun ryhmiä. Lasten temp-
putaitoryhmässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asia-
kasta. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää, 6 kuntosaliryhmää ja 
jumpparyhmää. Yhteensä senioriryhmien asiakkaita on 234. 

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä vuoden 2018 loppuun saakka. Raken-
nuksen peruskorjaus käynnistyy tämän jälkeen ja sen arvioitu kesto on 
yli vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi vaikeaa ja kallis-
ta. Lisäksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entises-
tään, kun jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestel-
miä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
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daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua. Tässä yhteydessä on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat 
muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryh-
mien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin 
soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.10.2017 § 54

HEL 2017-005415 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erillisen selvityksen teke-
minen ei ole enää tarpeellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
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väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu eri-
laisten liikuntapalvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja 
ylläpitäminen.”

Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huomattavasti huonompi ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). Käpylinnan tilat poistuvat liikunnan käytöstä, kun kiinteis-
tön remontti käynnistyy kesällä 2018.

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille on syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää (193 asiakasta), 
1 kuntosaliryhmä (12 asiakasta), 3 jumpparyhmää (40 asiakasta) sekä 
itsenäisen harjoittelun ryhmiä (74 asiakasta). Lasten tempputaitoryh-
mässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asiakasta. Kai-
kissa ryhmissä on tällä hetkellä vapaita paikkoja.

Työikäisille on 2 vesijumpparyhmää, joissa on 30 asiakasta. Kaupungin 
henkilöstöliikunnalla on lisäksi kaksi ryhmää. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää (126 asiakasta), 6 kunto-
saliryhmää (82 asiakasta) ja jumpparyhmää (26 asiakasta). Yhteensä 
senioriryhmien asiakkaita on 234. Myös kaikissa näissä ryhmissä on ti-
laa tällä hetkellä.

Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää Käpylinnassa myös yhteistyö-
kursseja vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 
vammais- ja eläkejärjestöjä.

Liikunnan palvelukokonaisuuden sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen 
lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden 
tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 
2016 Käpylinnassa oli yhteensä 28 225 käyntikertaa.

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2018 loppuun 
saakka. Rakennuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2018 ja sen ar-
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vioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi 
ollut tilakeskuksen aikaisemman arvion mukaan vaikeaa ja kallista. Li-
säksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entisestään, kun 
jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestelmiä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin 
ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitai-
siin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka 
ovat Käpylinnassa.

Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 ei ole varauduttu Käpylinnan 
liikuntatiloja korvaavien tilojen käyttöönottoon. 

Liikunnan palvelukokonaisuuden investointimäärärahat ovat siirtyneet 
organisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkiympäristötoimialalle. Lii-
kunnan aikaisemmissa investointisuunnitelmissa ei ollut varauduttu kor-
vaavien allastilojen rakentamiseen Koskelan sairaalan alueelle.

Käsittely

03.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Päätöksen kappale 15 muutetaan seuraavasti:
Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi
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§ 131
Valtuutettu Yrjö Hakasen  toivomusponsi vesiliikuntatilojen toteutta-
misesta Koskelan sairaala-alueella

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 kunnan asukkaan aloitetta vesivoimistelual-
taan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koskelan monipuolisen palvelu-
keskuksen ja sairaala-alueen suunnittelussa selvitetään vielä mahdolli-
suusuudet vesiliikunnan tarvitsemien tilojen toteuttamiseen." (Yrjö Ha-
kanen)

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.
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Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen hanke on uudisrakennus, jo-
ka korvaa Koskelan alueella sijaitsevat monipuolisen palvelukeskuksen 
ja kotihoidon tilat. Monipuolisten palvelukeskusten toiminnan sisältö ke-
hittyy jatkossa ns. muistikylä -toimintamallin mukaiseksi. Suljetun hoito-
yksikön sijaan muistisairas voi liikkua ja elää normaalia elämää rajatulla 
alueella.

Hankkeeseen sisältyvä palvelukeskus tarjoaa asiakkaille, helsinkiläisille 
eläkeläisille ja työttömille, toimintakykyä ylläpitäviä palveluja kuten lii-
kuntaa, yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Se toimii vapaa-
ehtoisten ja omaishoitajien tukipisteenä. Palvelukeskusten liikuntatoi-
minnan yhtenä tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja mahdolli-
sesti siirtää muiden palveluiden kuten koti- ja laitoshoidon tarvetta myö-
hemmäksi. Tarjolla on runsaasti erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä.   

Helsingissä liikuntaa ikäihmisille tarjoavia tahoja on useita. Helsingin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottaa ohjattua senioriliikuntaa ja eri-
tyisliikuntaa. Ikääntyneille suunnattuja palveluja täydentävät lisäksi lä-
hiöliikunnan palvelut sekä järjestöjen kanssa toteutettavat erityisliikun-
nan yhteistyökurssit. Lisäksi Helsingissä liikuntaa tuottaa muun muassa 
työväenopisto, liikuntaseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat. Koskelan 
alueen läheisyydessä kohtuullisen matkan ja hyvien kulkuyhteyksien 
päässä on mm. Mäkelänrinteen Uintikeskus ja kesäisin Kumpulan 
maauimala sekä Kinaporin palvelukeskus, jossa on tarjolla vesijump-
paa.

Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hyväksytyssä 
tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kuntosali ja useita 
monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrastetiloina. Koske-
lan monipuolisen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen li-
säksi tilojen ja toiminnan suunnittelussa ei ole mukana vesivoimistelual-
taan tiloja.

Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä monipuoliset mahdollisuudet 
liikkumiseen ja valittavissa on monenlaisia vaihtoehtoja, jotka edistävät 
helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö, toivomusponsi 2, Kvsto 19.4.2017 asia 19
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.10.2017 § 55

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla vesiliikunnan ja muiden liikuntatilo-
jen lisätilan tarve nähdään tärkeänä kaupungin kasvun kannalta. Sa-
malla kuitenkin ymmärretään, että Koskelan monipuolisen palvelukes-
kuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja toiminnan 
suunnittelussa ei ole mukana vesivoimistelualtaan tiloja.

Liikunnalla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen ja hyvinvointiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla allas-
tilan lisätarve nähdään myös tärkeänä ja ikääntyneiden ja tukea ja 
apua tarvitsevien etuna.

Liikuntaviraston teettämissä liikuntapaikkojen saavutettavuustarkaste-
luissa uimahallien ja maauimaloiden kohdalla on saavutettavuudessa 
nähtävissä enemmän alueellisia eroja ja erinomaisen saavutettavuuden 
alue on selvästi pienempi kuin muiden tarkasteltujen liikuntapaikkojen 
kohdalla. Tarkasteluissa ei kuitenkaan Koskelan alueen heikompi ase-
ma vesiliikuntapalveluiden osalta verrattuna muihin alueisiin ei ole tullut 
ilmi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 241

HEL 2017-005416 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Yrjö Hakasen vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Kos-
kelan alueelle koskevaan toivomusponteen seuraavan lausunnon:

”Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen hanke on uudisrakennus, jo-
ka korvaa Koskelan alueella sijaitsevat monipuolisen palvelukeskuksen 
ja kotihoidon tilat. Monipuolisten palvelukeskusten toiminnan sisältö ke-
hittyy jatkossa ns. muistikylä -toimintamallin mukaiseksi. Lähtökohtana 
on asiakkaan aikaisempi elämänhistoria ja elinympäristö, joka muistut-
taa mahdollisimman paljon normaalia elinympäristöä erilaisine palvelui-
neen. Suljetun hoitoyksikön sijaan muistisairas voi liikkua ja elää nor-
maalia elämää rajatulla alueella.

Hankkeeseen sisältyvä palvelukeskus tarjoaa asiakkaille, helsinkiläisille 
eläkeläisille ja työttömille, toimintakykyä ylläpitäviä palveluja kuten lii-
kuntaa, yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä tapahtumia. Se toimii vapaa-
ehtoisten ja omaishoitajien tukipisteenä. Palvelukeskusten liikuntatoi-
minnan yhtenä tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja mahdolli-
sesti siirtää muiden palveluiden kuten koti- ja laitoshoidon tarvetta myö-
hemmäksi. Tarjolla on runsaasti erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä. 
Ammattilaiset vastaavat asiantuntemusta vaativan, toimintakyvyltään 
alentuneen asiakaskunnan liikuntaryhmien ohjaamisesta.

Helsingissä liikuntaa ikäihmisille tarjoavia tahoja on useita. Helsingin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottaa ohjattua senioriliikuntaa ja eri-
tyisliikuntaa. Ikääntyneille suunnattuja palveluja täydentävät lisäksi lä-
hiöliikunnan palvelut sekä järjestöjen kanssa toteutettavat erityisliikun-
nan yhteistyökurssit. Lisäksi Helsingissä liikuntaa tuottaa muun muassa 
työväenopisto, liikuntaseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat. Koskelan 
alueen läheisyydessä kohtuullisen matkan ja hyvien kulkuyhteyksien 
päässä on mm. Mäkelänrinteen Uintikeskus ja kesäisin Kumpulan 
maauimala sekä Kinaporin palvelukeskus, jossa on tarjolla vesijump-
paa.

Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hyväksytyssä 
tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kuntosali ja useita 
monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrastetiloina. Vesivoi-
misteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunniteltu. Sosiaali- 
ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu erilaisten liikunta-
palvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja ylläpitäminen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Liikunnalla tiedetään olevan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmis-
ten terveyteen ja hyvinvointiin. Helsingin kaupunki tarjoaa jo tällä het-
kellä monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja valittavissa on mo-
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nenlaisia vaihtoehtoja, jotka edistävät helsinkiläisten terveyttä ja hyvin-
vointia."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Minna Säilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43935

minna.saila(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi
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§ 132
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi lapsikohtaisesta bud-
jetoinnista kaupunkistrategian valmistelussa

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen-
piteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Vesikansa) 
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus totesi, että jatkossa varhaiskasvatuksen pii-
rissä olevien lasten lukumäärä tarkistetaan kasvatuksen ja koulutuksen 
lautakunnassa talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden aika-
na. Jos lapsimäärän ja sitä seuraavien kustannusten ennustetaan vuo-
sitasolla olevan budjetoitua suuremmat toimialan kokonaisbudjetti huo-
mioon ottaen, lautakunta tekee tarvittaessa ehdotuksen lisämäärära-
han myöntämisestä kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisäys päätöksen loppuun:

"Samalla kaupunginhallitus toteaa, että jatkossa varhaiskasvatuksen 
piirissä olevien lasten lukumäärä tarkistetaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen lautakunnassa talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden 
aikana. Jos lapsimäärän ja sitä seuraavien kustannusten ennustetaan 
vuositasolla olevan budjetoitua suuremmat toimialan kokonaisbudjetti 
huomioon ottaen, lautakunta tekee tarvittaessa ehdotuksen lisämäärä-
rahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 2, Kvsto 15.2.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginval-
tuuston 15.2.2017 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sanna Vesi-
kansa) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 15.2.2017 asiaa eräiden vuoden 2016 talousarvioon 
merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja 
käyttötarkoituksen muuttaminen, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla 
seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päät-
tää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet 
siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa.” (Sanna Vesikansa)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 
mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjal-
linen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä vii-
meistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitet-
tava erikseen myös muille valtuutetuille. 

Toivomusponnen johdosta on saatu opetuslautakunnan ja varhaiskas-
vatuslautakunnan lausunnot.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 § 71, että Helsingin kaupungin yllä-
pitämien peruskoulujen budjettikehyslaskennassa luovutaan vuoden 
2018 alusta alkaen tuntikehyskaavaan perustustuvasta opetus- ja 
avustajaresurssien laskennasta. Nämä korvataan euroa/oppilas-pohjai-
sella laskennalla, joka vaihtelee koulutusasteittain ja koulutusmuodoit-
tain. Lisäksi perusopetuksessa on käytössä oppilasmäärästä riippuma-
ton koulukohtainen perusmääräraha, joka turvaa oppilasmäärältään 
pienille kouluille suhteellisesti suuremman resurssin kuin oppilasmää-
rältään suurille kouluille. Koulukohtaisissa budjeteissa huomioidaan 
myös koulujen erot henkilöstörakenteessa.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunnossa 16.5.2017 § 66 todetaan, et-
tä varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa ja kehittää lapsikohtaisia 
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budjetointiperiaatteita on tarkoituksenmukaista selvittää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan käynnistymisen, eli 1.6.2017 jälkeen.

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 hyväksynyt 
kaupungin talousarvion vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 
2018–2020.

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.

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.

Kaupunkistrategia ei sisällä kirjausta siitä, että strategiakauden aikana 
suunniteltaisiin tai oltaisiin siirtymässä lapsikohtaiseen budjetointiin. 
Kaupunkistrategiassa on kuitenkin lukuisia kirjauksia, jotka liittyvät kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialaan. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus säilytetään nykyisellä tasolla. 
Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että se on mak-
sutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päivässä. Val-
tuustokauden aikana valmistellaan päätökset maksuttomuuden ulotta-
misesta myös nuorempiin ikäryhmiin. Englannin kielisen koulutuksen ja 
varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan. Kiinan kielen 
opetusta laajennetaan sekä vahvistetaan muuta kielikylpy- ja kielirikas-
teista opetusta. Lisäksi Helsingissä laaditaan maahanmuuttajien osaa-
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mistason kohottamiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuis-
koulutukseen. Kaupunki huolehtii myös riittävästä suomi ja ruotsi toise-
na kielenä-opetuksesta ja kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2018 tu-
losbudjetissa on varauduttu turvaamaan perusopetuslain mukaisen ilta-
päivätoiminnan paikat kaikille halukkaille ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna, toivomusponsi 2, Kvsto 15.2.2017 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toivomusponnen esittäjä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 110

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

26.02.2018 Pöydälle

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Esitysehdotuksen loppuun lisäys: 

“Samalla kaupunginhallitus päättää, että jatkossa varhaiskasvatuksen 
piirissä olevien lasten lukumäärä tarkistetaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen lautakunnassa talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden 
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aikana. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua 
suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämi-
sestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritetään sen 
hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu.”

Reetta Vanhasen vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyt-
tämisen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
puheenjohtajan ehdotuksesta.

12.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 16.05.2017 § 66

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponnesta koskien kau-
punkistrategian valmistelun yhteydessä selvittämistä mahdollisuudesta 
siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa:

Varhaiskasvatuksessa on jaettu määrärahat talousarviossa ja käyttö-
suunnitelmassa saadun talousarvioraamin mukaisesti eri toimintoihin 
seuraavasti: Päiväkotihoito, ostopalvelupäiväkotihoito ja maksusitou-
mukset, perhepäivähoito, lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidontuki 
sekä leikkitoiminta. Lisäksi hallinnolla on ollut omat määrärahansa, ku-
ten on ollut viraston yhteisiä määrärahoja. Määrärahojen jako eri toi-
mintoihin perustuu muun muassa edellisen vuoden tilinpäätökseen, ku-
luvan vuoden toteutuneisiin virallisiin ennusteisiin sekä talousarviovuo-
den arvioituihin menoihin jakautuen eri tiliryhmiin.  

Edellä mainituille toiminnoille on laskettu suoritekohtaiset yksikkökus-
tannukset. Suoritetavoitteet lasketaan tilanteessa 31.12. Yksikkökus-
tannukset ovat €/lapsi omissa päiväkodeissa, €/lapsi ostopalvelupäivä-
kodeissa (sis. maksusitoumukset), €/lapsi perhepäivähoidossa, €/lapsi 
lasten kotihoidontuella ja € /lapsi yksityisenhoidontuella. Alle kouluikäis-
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ten kerholasten yksikkökustannuksena(€/lapsi kerhossa) on käytetty 
keskimääräistä kustannusta kerhojen vaihtelevan koostumuksen vuok-
si. Virallisten ennusteiden yhteydessä seurataan edellä mainittujen toi-
mintojen kustannusten toteutumista sekä lasten määrän toteutumista ja 
ennustetaan näiden perusteella toimintojen yksikkökustannuksia.

Varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa ja kehittää lapsikohtaisia 
budjetointiperiaatteita on tarkoituksenmukaista selvittää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan toiminnan käynnistymisen, eli 1.6.2017 jälkeen. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Opetuslautakunta 25.04.2017 § 51

HEL 2017-001972 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Peruskoulujen nykyiset määrärahojen laskentaperiaatteet perustuvat 
opetuksen resursseja lukuun ottamatta arvioituihin todellisiin kustan-
nuksiin (vuokrat, tukipalvelut), oppilasmäärästä riippuviin resursseihin 
ja joiltain osin tarveharkintaan. Poikkeuksena ovat kuitenkin olleet ope-
tuslautakunnan päättämät peruskoulujen tuntikehyskaavat, sekä positii-
visen diskriminaation määrärahojen laskentaperiaatteet. Tuntikehys-
kaavat tuottavat pääsääntöisesti koulun oppilasmäärään ja joiltain osin 
opetusryhmien määrään (esim. luokkamuotoinen erityisopetus, valmis-
tava opetus, esi- ja lisäopetus) pohjautuvan laskennallisen tuntimäärän 
opetukseen ja koulunkäyntiavustajiin. Nämä eurotetaan osaksi perus-
koulujen kokonaisbudjettikehyksiä koulukohtaisilla tuntihinnoilla, jotka 
perustuvat edellisen vuoden toteutuneisiin tuntihintoihin. 

Opetusvirasto on valmistellut opetuslautakunnan päätettäväksi uudiste-
tut periaatteet. Opetuslautakunta käsitteli niitä 14.2.2017 kokoukses-
saan ja päätti palauttaa ne uudelleen valmisteltavaksi. Opetuslautakun-
ta käsittelee uutta esitystä kokouksessaan 25.4.2017. 

Uusia laskentaperiaatteita on valmisteltu yhteistyössä viraston hallin-
non, rehtoreiden sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Laskentaperiaat-
teet on käyty läpi sekä suomen- että ruotsinkielisten rehtoreiden kans-
sa helmikuussa 2017 järjestetyissä tilaisuuksissa. 
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Opetuslautakunnan päättämiä positiivisen diskriminaation periaatteisiin 
ei esitetä muutoksia. Myöskään virastossa määriteltäviä muita lasken-
taperiaatteita (vuokrat, tukipalvelut, aine- ja tarvikemäärärahat, harkin-
taan perustuvat määrärahat) ei ole tarkoitus muuttaa. 

Rahoitusperiaatteita esitetään muutettavaksi nyt tuntikehyskaavoilla 
laskettavien opetuksen ja avustuksen resurssien osalta. Ne lasketaan 
esityksen mukaan jatkossa pääosin euroa/oppilas eli euroa/lapsi-peri-
aatteella. Esitykseen sisältyy oppilasmäärästä riippumaton koulukohtai-
nen perusmääräraha, joka turvaa oppilasmäärältään pienille kouluille 
suhteellisesti suuremman resurssin kuin oppilasmäärältään suurille 
kouluille. Budjeteissa huomioidaan esityksen mukaan myös koulujen 
väliset erot henkilöstörakenteessa. 

Varhaiskasvatuksen osalta tarpeet muuttaa budjetointiperiaatteita on 
perusteltua selvittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnan 
käynnistymisen jälkeen kokonaisuutena (sekä suomen- että ruotsinkie-
linen varhaiskasvatus). 

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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§ 133
Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemän päätöksen täytän-
töönpano: Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2018

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 te-
kemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2017 käyttämättä 
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2018 talous-
arvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia otta-
maan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään 
sen suuruisena kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä 
vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa:

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytet-
täväksi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 35 000 euroa Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa NYT-liikuntahankkee-
seen 

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 50 000 euroa kotoumisen edellytys-
ten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi kotout-
tamista liikunnan keinon hankkeeseen 

Investointiosa:

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 8 885 000 euroa keskeneräisiin esira-
kentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektia-
lueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset
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talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 800 000 euroa kaupungintalokortte-
lien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi 

kaupunkiympäristön toimialalle 1 150 000 euroa keskeneräisiin kadun-
rakennustöihin projektialueilla (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 950 000 euroa Liikenneviraston yh-
teisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn 
käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 150 000 euroa keskeneräisiin puistojen 
rakentamistöihin Kamppi-Töölönlahti-alueella (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn
käytettäväksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 121 000 euroa keskeneräisiin 
lähiörahastohankkeisiin

kaupunkiympäristön toimialalle 5 549 000 euroa keskeneräisiin lähiöra-
hastohankkeisiin

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 2 216 000 euroa keskeneräisiin lä-
hiörahastohankkeisiin

sosiaali- ja terveystoimialalle 30 000 euroa keskeneräisiin lähiörahasto-
kohteisiin

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
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kaupunginkanslialle 7 163 000 euroa lainojen nostoihin Helsingin yh-
teiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdis-
tys ry:tä (kaksi lainaa), Koy Helsingin Pieksupolku 5:tä, Koy Oulunkylän 
Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II:a sekä Orans-
si Asunnot Oy:tä varten (liite 1)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perus-
teella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 28.02.2018 § 53

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, 
kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympä-
ristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä 
olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 354 000
1 40 Kaupunginkanslia 2 170 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

40 000

3 10 01 Kaupunkirakenne 180 000
   
 Käyttötalousosa yhteensä 16 744 000
   
TA-luku/kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden ostot ja lu-
nastukset sekä kaavoituskorvauk-
set,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja raken-
tamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn 
käytettäväksi

6 000 000

   
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 

Kylkn käytettäväksi
12 500 000

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käyt. 35 600 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 

Khn käytettäväksi
1 800 000

   
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparanta-

minen sekä muut investoinnit, Kylkn 
käytettäväksi

16 948 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

2 250 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000
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8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
7 500 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytet-
täväksi

1 050 000

   
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 4 230 000
8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 12 031 000
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 6 159 000
8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 2 569 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 4 365 000
   
8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 4 500 000
   
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 916 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytet-
täväksi

673 000

   
 Investointiosa yhteensä 144 388 000
   
TA-luku/kohta  euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 20 213 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 20 213 000
   
   

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. eu-
roa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana 
olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarken-
tua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun 
mukaisina.
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti perustaa vuoden 2018 talousarvion 
rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 
9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion ala-
kohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.

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

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2018 talousarvio-
kohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarviokoh-
taan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 86

HEL 2018-000354 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormesta-
rin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiym-
päristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2018 talousarvion jäljempänä 
olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

TA-luku/kohta  euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat 14 354 000
1 40 Kaupunginkanslia 2 170 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

40 000
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3 10 01 Kaupunkirakenne 180 000
   
 Käyttötalousosa yhteensä 16 744 000
   
TA-luku/kohta  euroa
8 01 Kiinteä omaisuus  
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 

oikeuttavien osakkeiden ostot ja lu-
nastukset sekä kaavoituskorvauk-
set,Kylkn käytettäväksi

5 812 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

10 535 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja raken-
tamiskelpoiseksi saattaminen,Kylkn 
käytettäväksi

6 000 000

   
8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, 

Kylkn käytettäväksi
12 500 000

8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käyt. 35 600 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, 

Khn käytettäväksi
1 800 000

   
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparanta-

minen sekä muut investoinnit, Kylkn 
käytettäväksi

16 948 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettä-
väksi

2 250 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston 
kanssa, Khn käytettäväksi

1 950 000

   
8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy-

tettäväksi
7 500 000

8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytet-
täväksi

1 050 000

   
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta  
8 05 01 Keskushallinto 4 230 000
8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala 12 031 000
8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala 6 159 000
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8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 2 569 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 4 365 000
   
8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 4 500 000
   
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet, Khn käytettäväksi
7 916 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytet-
täväksi

673 000

   
 Investointiosa yhteensä 144 388 000
   
TA-luku/kohta  euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 20 213 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 20 213 000
   
   

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 16,74 milj. euroa ja in-
vestointiosassa 144,39 milj. euroa sekä rahoitusosassa 20,21 milj. eu-
roa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana 
olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarken-
tua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun 
mukaisina.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueel-
le myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 835 000 euroa tuloslas-
kelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 916 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää perustaa vuoden 2018 talousarvion 
rahoitusosan luvun 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus talousarviokohdalle 
9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi uuden talousarvion ala-
kohdan 9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille.
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Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytän-
töönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Vielä lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2018 talousar-
viokohdasta 2 10 01 Kasvatus ja koulutus 450 000 euroa talousarvio-
kohtaan 4 10 01 Kulttuuri- ja vapaa-aika.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 134
Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.2.2018 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4, 7 Ei toimenpidettä.
  
5 Erillinen täytäntöönpanoesitys on esityslistan asiana 17.
  
 Tiedoksi toimialoille ja kaupunginkanslialle.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, He-
len Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpal-
velut –kuntayhtymälle sekä Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rastolle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiym-

päristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseolle ja 
kaupunkiympäristön toimialalle.

  
8 - 16 Talousarvioaloite ja aloitteet kaupunginkansliaan valmis-

teltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 135
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 9. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 26.2.2018
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto 27.2.2018
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 27.2.2018
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.2.2018
- kulttuurijaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 27.2.2018
- sosiaali- ja terveysjaosto 1.3.2018
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 1.3.2018
- liikenneliikelaitos 1.3.2018
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2018 93 (97)
Kaupunginhallitus

Asia/19
05.03.2018

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

- 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  
- tietotekniikkapäällikkö  
- 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 117, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134 ja 
135 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 120, 121, 123, 124, 125, 126 ja 133 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki Marcus Rantala

Paavo Arhinmäki Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.03.2018.


