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Kokousaika 18.03.2019 16:00 - 16:49

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

1. varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo 2. varapuheenjohtaja
Hernberg, Kaisa esteellinen: 201 §
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille esteellinen: 201 §
Sazonov, Daniel esteellinen: 201 §
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Yanar, Ozan varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
poistui 16:48, poissa: 201 - 203 §

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
saapui 16:12, poissa: 192 - 197 §

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Enroos, Asta va. henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
saapui 16:04, poissa: 192 - 195 §

Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Menna, Lauri johtava asiantuntija

poistui 16:31, poissa: 199 - 203 §
Tammisto, Mari hallintoasiantuntija
Tamminen, Mikko psykiatria- ja päihdepalvelujen johta-

ja
asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:31, läsnä: 
198 §

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
192 - 203 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
192 ja 196 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
193 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
194 - 195 ja 197 - 203 §

Pöytäkirjanpitäjä

Mari Tammisto hallintoasiantuntija
192 - 203 §
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§ Asia

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

193 Asia/2 V 27.3.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen ja puheen-
johtajan valinta

194 Asia/3 V 27.3.2019, Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 
12374)

195 Asia/4 V 27.3.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Kaarela, Honkasuo, Perhosniitty)

196 Asia/5 Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

197 Asia/6 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi

198 Asia/7 Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeutta-
van erillislain säätämisestä

199 Asia/8 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Fallkullan hevostal-
lien tilanteen parantamisesta

200 Asia/9 Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit

201 Asia/10 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalai-
toksen ympäristöluvan tarkistamisesta

202 Asia/11 Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

203 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 192
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Pia Pakarisen sekä varatarkastajiksi Tomi Sevanderin ja 
Mika Raatikaisen.

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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§ 193
V 27.3.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen ja pu-
heenjohtajan valinta

HEL 2019-003110 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Joel Harkimolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaos-
ton puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista

 valitsee _________ varajäseneksi (Arja Karhuvaaran henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja

 valitsee ___________ jäseneksi ja ____________ puheenjohtajaksi 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Joel Harkimon (Kok.) 7.6.2017 § 272 varajä-
seneksi kulttuuri- ja vapaalautakuntaan sekä § 274 jäseneksi ja pu-
heenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
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vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Joel Harkimo pyytää 11.3.2019 
eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luot-
tamustoimista.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

Hallintosäännön 2 luvun 16 §:n mukaan liikuntajaoston puheenjohtajan 
tulee olla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen tai varajäsen.

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

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.3.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 194
V 27.3.2019, Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 
12374)

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) 
korttelin 17051 tontteja 6,8 ja 10 sekä katualuetta koskevan asema-
kaavan muutoksen 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun piirus-
tuksen numero 12374 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmene-
vin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta, päivätty 8.12.2015, 
muutettu 31.5.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 selostus, päivätty 
8.12.2015, muutettu 31.5.2016, päivitetty Kslk:n 31.5.2016 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, täydennetty 31.5.2016 ja asukastilai-
suuden muistio 23.3.2016

4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 5 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/3
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Liite 5
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Ilmalassa Radiokadun ja Ilmalankadun 
kulmassa olevaa aluetta. Alue on tällä hetkellä mediayhtiö MTV Oy:n 
käytössä. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen ra-
kentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Alue on raideliikenteen palve-
lualuetta. Toimitilarakennusten korttelialue korvataan asuinkerrostaloil-
la.

Asemakaava mahdollistaa Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan 16-
kerroksisen asuintornin rakentamisen. Rakennuksen kivijalkaan tulee 
liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityisasumista, esimer-
kiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radiokadulle ja Kuulutta-
jankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muuhun kuin asumi-
seen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi.

Yleinen jalankulkuyhteys on Ilmalankadulta korttelin läpi Keskuspuis-
toon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Keskuspuis-
toa.

Tavoitteena on yhtenäisen, suuren korttelipihan ympärille muodostuva 
kokonaisuus. Kortteli sopeutuu ympäristöönsä, materiaali on osin puna-
tiiltä kuten naapuritaloissa. Ilmalankadun ja Radiokadun kulman torni 
sopeutuu korkeutensa puolesta läheisiin vesitorneihin ja toimii kaupun-
kirakenteellisena maamerkkinä sekä Radiokadun päätteenä.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja uuden 
yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoittei-
den toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Asemakaavan muutosalueella on tällä hetkellä mediayhtiö MTV Oy:n 
käytössä olevia toimitiloja, jotka on rakennettu useassa vaiheessa vuo-
sien 1967–1983 välillä.

Lähiympäristöön on viime vuosien aikana valmistunut kuusikerroksisia 
punatiilipintaisia lamellitaloja ja Keskuspuiston puolelle matalampia 
asuinkerrostaloja. Radiokadun toiselle puolelle on rakentumassa viisi-
kerroksisia asuintaloja. Kaikkien julkisivuissa on käytetty punatiiltä.

Ilmalankadun varressa sijaitsee kaksi vesilinnaksi kutsuttua punatiilijul-
kisivuista vesitornia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan 
kannalta arvokkaita, asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Vesilinno-
jen mittakaava on suuri: ne kohoavat yli 70 metrin korkeuteen meren-
pinnasta, ja yhtenäinen aukoton tiilijulkisivu on molemmissa 40–50 
metrin levyinen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2006) alue on merkitty toimitila-
rakennusten korttelialueeksi (KTY), lähimpänä Keskuspuistoa asuinker-
rostalojen alueeksi (AK) sekä katualueeksi. Asemakaava ei ole toteu-
tunut.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

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

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovai-
kutussuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.1.–
15.2.2016. 

Muistutukset

Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus, joka kohdistui Keskuspuiston lai-
taan sijoittuvan rakennuksen korkeuteen. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen (ELY-keskus), kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, 
yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.
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HSL:n lausunnossa huomautettiin raitioliikenteestä aiheutuvasta melu- 
ja tärinähaitasta sekä pidettiin tärkeänä huolehtia asuinhuoneistojen 
tarpeellisesta ääni- ja tärinäeristyksestä kaavamerkinnällä. Lausunnon 
mukaan Radiokadun ja Ilmalankadun risteykseen tulee varata tilaa 
kahden telibussin mittaisille pysäkkilevennyksille bussiliikenteen luotet-
tavuuden takaamiseksi.

Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, sillä kyseinen risteysalue ei 
kuulu kaavamuutosalueeseen. Radiokadun ja Ilmalankadun risteyk-
seen voidaan tutkia kahden telibussin mittaisia pysäkkilevennyksiä rai-
tiotien jatkamiseen liittyvien liikennesuunnitelmien yhteydessä.

HSY totesi lausunnossaan, että Radiokadun ja Kuuluttajankadun kul-
massa olevalla AKS-tontilla sijaitsee tunnelivesijohdon pystykuilu ja lii-
tos Radiokadun ali menevään vesijohtoon. Pystykuilu ja vesijohto eivät 
voi jäädä rakennukseen eikä niitä ole järkevä siirtää. HSY vesihuollon 
lausunnossa esitettiin, että kaavaan merkitään johtokuja tunnelivesi-
johdon pystykuilulle ja maassa sijaitsevalle vesijohdolle.

Pystykuilulle ja vesijohdolle on etsitty uusi linjaus yhdessä HSY vesi-
huollon kanssa. Johtosiirron toteuttaminen edellyttää tunnelin sanee-
rauksen sekä uuden pysty-yhteyden toteuttamisen tunnelista Radioka-
dulle. Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa korvaava yhteys tulevan ra-
kennuksen alle betonisella suojarakenteella ennen korttelin toteuttamis-
ta.

Kaavaehdotukseen on lisätty maanalaisen vesihuoltotunnelin merkintä, 
ja kaavamääräyksessä todetaan: "Tehtäessä muutoksia tai korvaavia 
järjestelyitä maanalaisiin tiloihin tai teknisen huollon verkostoihin, on 
muutos suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä rakennushankkeen 
kanssa. Muutosten suunnitelmat ja niiden aikataulu on hyväksyttävä 
ko. tilan tai verkoston omistajalla tai haltijalla."

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että meluselvitys on tehty kaava-
alueelle tieliikenteen, rantaradan ja raitioliikenteen osalta. Kaavassa on 
annettu meluselvityksen perusteella osalle julkisivuista åääneneristys-
vaatimuksia ja parvekkeiden lasitusmääräys. ELY-keskus katsoo, että 
parvekelasitusmääräystä on syytä täydentää parvekelasin äänitasoero-
vaatimuksella meluselvityksen mukaisesti. Samoin meluselvityksen 
mukaisesti Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaukseen tulee antaa julki-
sivuille ääneneristysvaatimus.

Kaavaehdotusta on tältä osin muutettu. Parvekelasitusmääräystä on 
täydennetty äänitasoerovaatimuksella. Täydennetyn meluselvityksen 
mukaisesti on määrätty AKS-korttelialueen pohjoispäädyn julkisivulle ja 
eteläpäädyn julkisivulle ääneneristysvaatimus.
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Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit ja niihin annetut vastaukset vuorovaikutusraportista (liite 3).

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia  Kuu-
luttajakadulle tehtävistä muutoksista arviolta 200 000 euroa (alv. 0 %) 
sekä Ilmalalantorin alueella tehtävästä kaukolämpöjohdon siirrosta ar-
violta 70 000 euroa (alv. 0 %). Vesihuoltoverkoston pysty-yhteyden uu-
delleen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ei ole arvioitu asema-
kaavan laatimisen yhteydessä. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yk-
sityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksi-
na. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa. Maan-
käyttösopimus on allekirjoitettu 15.11.2018.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mah-
dollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitet-
ty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtai-
sesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, yhdyskuntatek-
nisen huollon, taloudellisten vaikutusten sekä meluselvityksen osalta.

Muistutus, lausunnot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 kartta, päivätty 8.12.2015, 
muutettu 31.5.2016

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 selostus, päivätty 
8.12.2015, muutettu 31.5.2016, päivitetty Kslk:n 31.5.2016 päätöksen 
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mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 8.12.2015, täydennetty 31.5.2016 ja asukastilai-

suuden muistio 23.3.2016
4 Tehdyt muutokset
5 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2
3 Havainnekuva 8.12.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -kun-
tayhtymä

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.05.2016 § 196

HEL 2014-013326 T 10 03 03
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Ksv 4886_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun 17. kaupunginosan (Pa-
sila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualu-
een asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 hyväksymistä. 
Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti 
liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-
dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton 
tehtyyn muistutukseen.

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Olavi Veltheim: Lisään päätösesitykseen 2. kappaleeseen (Lisäksi lau-
takunta päättää) toisen ranskalaisella viivalla osoitetun alakohdan seu-
raavasti:

- antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muo-
dostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton teh-
tyyn muistutukseen.

08.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn(a)hel.fi
Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

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

maija.lounamaa(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi
Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi
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Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 85

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Ilmalankatu 2, Radiokatu 26 ja Kuuluttajankatu 8

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. kau-
punginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 se-
kä katualueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374 seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kiin-
teistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 / NV Property Fund I Ky omistaa 
muutosalueen tontit. Kaupunki omistaa katualueet.

Alueen nykyinen rakentamisoikeus 38 900 k-m² nousee kaavamuutok-
sessa 43 100 k-m²:iin ja alueen käyttötarkoitus muuttuu toimitilaraken-
nusten (KTY) korttelialueesta pääosin asuinkäyttöön.  Muutoksessa on 
osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 41 600 k-m² ja katuta-
soon sijoittuvaa myymälä-, työhuone- ja monikäyttötilaa noin 1 500 k-
m².

Kaavamuutoksessa yksityisen omistamista tonteista 17051/6, 8 ja 10 
muodostetaan kahdeksan uutta asuinkerrostalojen  (AK) tonttia, erityi-
sasumisen (AKS) tontti ja asumista palveleva yhteiskäyttöisen (AH) 
korttelialueen tontti. Lisäksi tonteista on osoitettu noin 681 m² retkeily- 
ja virkistysalueeseen (VR) sekä yhteensä noin 690 m² liitettäväksi Ilma-
lankatuun ja Kuuluttajankatuun.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja yksityi-
sen maanomistajan kesken. 

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tonttien 17051/6, 8 ja 10 arvoa 
merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliitti-
sen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tonttien omistajan 
kanssa. Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin sopimus on tehty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdo-
tukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
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Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 69

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisten toimitilarakennusten tilal-
le asuinkerrostalojen rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Ilma-
lankadun ja Radiokadun kulmaan nousee 16-kerroksinen asuintorni, 
jonka kivijalassa on liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityi-
sasumista, esimerkiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radio-
kadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muu-
hun kuin asumiseen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimi-
tiloiksi. 

Julkinen jalankulkuyhteys johtaa Ilmalankadulta korttelin läpi Keskus-
puistoon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Kes-
kuspuistoa. 

Radiokadun puoleisten rakennusten jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota tuleviin liikennejärjestelyihin, kuten raitiotieliikenteen asetta-
miin vaatimuksiin.

Eri hankkeiden jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia huleve-
sien erilaisille viivytysratkaisuille.

Asemakaavan muutos tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon. Kuu-
luttajankatu levenee 3 metriä. Levennys käytetään pohjoispuolen katu-
puuriviin ja pysäköintiin sekä jalankulkualueeseen. Kuuluttajankadun 
leventämisen kustannusarvio on noin 180 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12374 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

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

heikki.takainen(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 27

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Länsi-Pasilan (17.ko) 
Pöllölaakson asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374.

Katu- ja piha-alueella on varmistettava pelastusteiden ja nostopaikko-
jen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi pelastustien käytettävyyteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa korttelin sisäpihan osal-
ta, johon on suunniteltu suuria puita, rakennelmia ja viherpihoja. Radio-
kadulla kadunvarsipysäköinti ja raitiotien ajolangat eivät saa estää pe-
lastustien käyttöä.

Pelastustoiminnan edellytysten parantamiseksi tontin 25 16-kerroksi-
nen asuinrakennus tulee varustaa märkänousulla pelastuslaitoksen 
erillisen ohjeen mukaisesti.

Maamerkkinä toimiva 16-kerroksinen rakennus tulisi sijoittaa vähintään 
8 metrin etäisyydelle viereisistä rakennuksista.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 45

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavassa on annettu määräys ääneneristävyydelle Ilmalanka-
dun ja Radiokadun rakennusten kadun puoleisille julkisivuille. Kaavase-
lostuksessa on todettu, että Radiokadulla on otettu huomioon raitio-
vaunuliikenne linjalla 9, jonka päätepysäkki siirtyy Ilmalantorille vesilin-
nojen taakse.

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä ei kuitenkaan 
ole huomioitu raitiovaunuliikennettä yhtenä melulähteenä. Siten jää 
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epäselväksi, miten raitiotieliikenteen aiheuttama melu on otettu huo-
mioon kaavaehdotuksessa. Kaavan meluselvitystä tulee täydentää rai-
tiotieliikenteen osalta tai vähintään kaavaselostukseen tulee lisätä tie-
dot siitä, kuinka raitiotieliikenteen melu on vaikuttanut asemakaavassa 
esitettyyn meluntorjuntaan. Lisäksi tulee mainita, miten on otettu huo-
mioon raitioliikenteen erityispiirteet, muun muassa vaihdekolina ja 
enimmäisäänitasot.

Meluselvityksen mukaan Ilmalankadun ja Radiokadun varren rakennus-
ten kulmauksissa sekä osalla Kuuluttajankadun puoleisesta julkisivusta 
on tarve lasittaa parvekkeet melun torjumiseksi. Kaavamääräyksiä tu-
lee tältä osin päivittää.

Kaavaselostuksessa on todettu, että runkomelua on suositeltavaa va-
rautua torjumaan kaikissa Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksis-
sa käyttämällä kadun pintarakenteen ja rakennuksen sokkelin väliin si-
joittuvaa pystysuoraa eristystä. Lisäksi selostuksessa on todettu, että 
raitiotie tulee suunnitella ja tarvittaessa eristää siten, ettei Radiokadun 
varteen sijoittuviin asuinrakennuksiin aiheudu kalliopinnan kautta häirit-
sevää runkomelua. Ympäristölautakunta katsoo, että kaavamääräyksiin 
tulee lisätä määräys, jonka mukaan rakennukset tulee suunnitella siten, 
että asuntoihin ei aiheudu runkomelua.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

juha.korhonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 16.3.2015

HEL 2014-013326 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1195-00/15, Pöllölaakso, 
30.3.2015 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Ilmalassa Länsi-Pasilan pohjoisosassa. Alue 
rajoittuu pohjoisessa Ilmalankatuun, idässä Radiokatuun, etelässä 
pääasiassa Kuuluttajankatuun. Pieni osa etelässä rajautuu Keskuspuis-
toon. Lännessä suunnittelualue rajautuu rakennetuille asuntotonteille. 
Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä MTV3.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 15 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/3
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Nykyiset toimitilarakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan asuinker-
rostaloja 600−900 asukkaalle. Kaavatyön aikana selvitetään, voidaan-
ko toimitilarakentamista sijoittaa Radiokadun varteen. Alueen asukas-
määrän lisääntyessä päiväkodin sijoittumista alueelle tutkitaan. Raken-
tamista ei tulla ulottamaan Keskuspuiston alueelle.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla muutosalueen tukeutuminen ny-
kyiseen olemassa olevaan ja kattavaan katuverkostoon, jota on myös 
viime aikoina rakennettu ja uudistettu.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätietojen antajat toimivat raken-
nusviraston edustajina tässä hankkeessa.

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 195
V 27.3.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Kaarela, Honkasuo, Perhosniitty)

HEL 2018-011801 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 
siitä ilmeneville suunnitelluille tonteille tai niistä vastaisuudessa muo-
dostettaville asunto- ja autopaikkatonteille myöhemmin päätettävästä 
ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavatiedot

Honkasuon alueella on voimassa asemakaava nro 11870, joka on hy-
väksytty 29.8.2012 ja tullut voimaan 24.4.2015. Alue on kaavoitettu 
pientalovaltaiselle asumiselle. Kaavamääräysten mukaan koko kaava-
alueella noudatetaan matalaenergiarakentamisen periaatteita ja sovel-
letaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. Puurakentamiseen velvoit-
tava kaavamääräys koskee myös koko kaava-aluetta. 

Asemakaavan nro 11870 kortteleiden 33357, 33358, 33362, 33363, 
33364, 33365, 33367 ja 33368 asuntotontit kuuluvat asuintalojen (A) ja 
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pientalojen (AP, AP-1) korttelialueisiin. Kortteleihin sisältyy lisäksi asu-
mista palvelevat pysäköintitontit (LPA) ja yhteispihatontit (AH). Tontille 
33367/1 on merkitty rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälän. Kytketyt 
pientaloasunnot (AP-1) on tarkoitettu toteutettaviksi osittain yhtiömuo-
toisina, osittain omatonttisina kaupunkipientaloina.

Tonttien rakennusoikeudet on asemakaavassa esitetty tonteille merkit-
tyinä lukuina tai lukusarjoina ja tonttitehokkuusluvuiksi muutettuina ne 
ovat suuruudeltaan pientalotonteilla luokkaa 0,50–0,60 (AP-1) tai 0,40–
0,50 (AP). Asuntotonteilla (A), joille on mahdollista rakentaa kaksi-, 
kolme- ja/tai nelikerroksisia taloja, tonttitehokkuudet ovat luokkaa 0,4–
0,8.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavan ote on liitteenä 3.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 5.11.2018 § 691 päättänyt varata korttelin 33357 
suunnitellut tontit 2–9, korttelin 33362 suunnitellut tontit 1–7 sekä kort-
telin 33363 suunnitellut tontit 1–8 luovutettaviksi erillisellä ilmoittautu-
mis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamis-
hanketta varten.  

Samalla kaupunginhallitus varasi AP-tontit 33358/2–4 Mangrove Oy:lle, 
AP-1 tontin 33363/10 Rakennusliike Rogel Oy:lle, AP-tontit 33364/1–6 
Kastelli-talot Oy:lle, A-tontin 33365/3 Sajucon Oy:lle ja A-tontin 33365/4 
Jukkatalo Oy:lle. Kaikki edellä luetellut asuntotontit varattiin hintakont-
rolloitujen (ns. Puoli-hitas) asuntojen suunnittelua ja toteutusta varten. 

Korttelin 33358 tonteille 2–4 on laadittu tonttijaon muutos, jonka seu-
rauksena tontit on yhdistetty uudeksi tontiksi nro 5. Tämä uusi tontti ei 
vielä ole kiinteistörekisterissä, mutta maastotyöt on tehty ja arvion mu-
kaan se on merkitään rekisteriin huhtikuun 2019 alkupuolella.

Korttelin 33367 (A) ja 33368 (A) tontteihin ei kohdistu varauksia. 

Yhteispihatontit ja autopaikkatontit luovutetaan edellä mainittujen asun-
totonttien varauksensaajille. Vakiintuneen käytännön mukaan näistä ei 
ole tehty erillisiä varauspäätöksiä, vaan näiden luovuttaminen perustuu 
asuntotonttien varauksiin asemakaavassa osoitetun mukaisesti.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaa-
valle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaatteet sekä tonttien si-
jainti pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Yh-
teispihatonttien ja autopaikkatontin osalta puolestaan on noudatettu 
kaupungin yleisesti noudatettua hinnoittelua.
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Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 12.9.2018 § 232 päättänyt vuokrata 31.12.2080 
saakka Kuninkaantammen Etelärinteen asemakaavan muutokseen nro 
12166 sisältyvät asuntotontit 33400/1–2, 33401/2–3 ja 33403/1, jotka 
toteutetaan Hitas-asuntotuotantona tai valtion korkotukemana vuokra- 
ja asumisoikeusasuntotuotantona, pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana asuinrakennusten (A) osalta 25 euroa ja pien-
talojen (AP) osalta 28 euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti vuokrata 31.12.2080 saakka sa-
maan asemakaavaan sisältyvät tontit 33401/1 sekä 33403/2, jotka to-
teutetaan sääntelemättömänä omistus- tai vuokra-asuntotuotantona, pi-
täen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana asuinraken-
nusten (A) osalta 30 euroa ja pientalojen (AP) osalta 33 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2015 § 173 vahvistanut Honkasuon Per-
hosniityn asuntotontille (A) 33366/1 vuokrausperusteet, joiden mukaan 
sääntelemättömän asuntotuotannon osalta noudatetaan asuinkerrosne-
liömetrin hinnoittelua 26 euroa ja valtion korkotuella rahoitettavien 
asumisoikeusasuntotuotannon osalta 23 euroa vastaten elinkustannu-
sindeksin pistelukua 100 indeksisarjassa "lokakuu 1951 = 100".

Kaupunginvaltuusto on 25.9.2013 § 289 vahvistanut Honkasuon Haa-
paperhosen alueelle vuokrausperusteet, joiden mukaan asuinraken-
nusten tonteilla (A) ja pientalotonteilla (AP) noudatetaan sääntelemät-
tömässä asuntotuotannossa asuinkerrosneliömetriin perustuvaa hin-
noittelua 26 euroa (A) ja 28 euroa (AP) vastaten elinkustannusindeksin 
pistelukua 100 indeksisarjassa "lokakuu 1951 = 100".

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan asuntotonttien vuosivuokrista 
peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen ra-
kentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona 
valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myön-
netyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Vuokrausperiaatteet

Kuninkaantammen ja Honkasuon asuinalueet poikkeavat jonkun verran 
toisistaan muun muassa rakentamisen tiiviyden, liikenneyhteyksien se-
kä lähietäisyydellä olevan liikunta- ja viheraluetarjonnan osalta. Ottaen 
huomioon edellä kerrotut tekijät Honkasuolle esitetään noin 10 % alhai-
sempia vuokrausperusteita kuin mitä Kuninkaantammen Etelärinteen 
alueella tullaan käyttämään. Siten sääntelemättömän asuntotuotannon 
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osalta esitetään vuokrausperusteita, jotka olisivat Honkasuolla 2–3 eu-
roa alhaisemmat kuin Kuninkaantammen verrokkitonteilla. 

Asuntotontti 33357/2–9 ja 33358/2–4 (muodostettava tontti 33358/5) 
sekä kortteleiden 33362, 33363, 33364 ja 33365 asuntotontit, jotka to-
teutetaan hintakontrolloituna tai sääntelemättömänä asuntotuotantona, 
vuosivuokrat esitetään määrättävän pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
asuinkerrosneliömetrihintana asuinrakennusten (A) osalta 28 euroa 
(nykyarvo 549 €), pientalojen (AP) osalta 30 euroa (nykyarvo 588 €) ja 
kaupunkipientalotonttien (AP-1) osalta 28 (nykyarvo 549 €).

Kortteleiden 33367 ja 33368 asuntotonttien (A) vuosivuokrat määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana asuinraken-
nustonttien (A) osalta 28 euroa (nykyarvo 549 €) hintakontrolloidun ja 
sääntelemättömän asuntotuotannon osalta. Hitas-omistusasuntotuotan-
tona, valtion tukemana (pitkä korkotuki) asumisoikeusasuntotuotantona 
tai valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra- asuntotuotantona toteu-
tettuina kortteleiden 33367 ja 33368 tonttien vuosivuokrat määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” 
pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 24 euroa (ny-
kyarvo 470 euroa). 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä-, liike-, toimisto- 
tai työtilojen sekä julkisten palvelutilojen osalta vuosivuokra esitetään 
määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana päi-
vittäistavarakauppaa palvelevien tilojen osalta 28 euroa (nykyarvo 549 
€) ja muiden tilojen osalta 14 euroa (nykyarvo 274 €) vastaten elinkus-
tannusindeksin pistelukua 100 indeksisarjassa "lokakuu 1951 = 100".

Yhteispihatonttien (AH) ja autopaikkatonttien (LPA) vuosivuokrat esite-
tään vakiintuneen käytännön mukaisesti määrättävän pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa (nykyarvo 19,60 €/m2, in-
deksissä 10/2018).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,2 eu-
roa/h-m2/kk (A- ja A-1 -tontit) sekä pientalotonteilla 2,4 euroa/h-m2/kk. 
Mahdollisen ARA-alennuksen aikana vaikutukset olisivat vastaavasti 
1,8 euroa/h-m2/kk ja 1,9 euroa/h-m2/kk. 

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta, siten että maanvuokrasopimuk-
set ovat voimassa 31.12.2080 saakka.

Lopuksi
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Kaupunkiympäristölautakunta on 4.12.2018 § 624 esittänyt kaupungin-
hallitukselle Kaarelan Honkasuon Perhosniityn asunto-, yhteispiha- ja 
autopaikkatonttien vuokrausperiaatteiden määrittämistä. Lautakunnan 
esityksestä käy ilmi, että esitys koskee asemakaavaan nro 11870 sisäl-
tyviä tontteja 33357/2–10, 33358/2–4 sekä kortteleita 33362–33365 ja 
33367 sekä 33368. Lautakunnan esityksen liitteestä 1, jossa esityksen 
kohteena olevien tonttien vuokrausperiaatteet on esitetty, on kuitenkin 
jäänyt pois niin sanottujen townhouse-tonttien vuokrausperiaatteet. 
Lautakunnan esitystä on tältä osin täydennetty niin, että se käsittää 
myös tonttien 33357/2–9 sekä kortteleiden 33363 ja 33363 vuokraus-
periaatteet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 624

HEL 2018-011801 T 10 01 01 02

(Kaarela, Honkasuo, tontti 33358/2-4 ja 33357/2-10 sekä korttelit 33362 – 33365 ja 33367 - 33368)  
Neitoperhosentie ja Perhosenkierto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Honka-
suon  asemakaavaan nro 11870 sisältyville liitteestä 1 ilmeneville 
suunnitelluille tonteille tai niistä vastaisuudessa muodostettaville asun-
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to- ja autopaikkatonteille vahvistetaan vuokrausperiaatteet liitteen 1 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 196
Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2019-002913 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä kaupungin vuoden 
2018 tilinpäätöksen.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on             
386 782 745,66 euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitos-
ten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka 
käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Lisäksi kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle tilikauden tulok-
sen käsittelystä seuraavaa:

Alla olevien liikelaitosten yli-/alijäämä siirretään ko. liikelaitoksen johto-
kunnan esityksen mukaisesti taseen omaan pääomaan.

Alla olevien rahastojen yli-/alijäämä siirretään rahaston sääntöjen mu-
kaisen ko. rahaston rahastopääomaan. 

Kaupunginhallitus esitti lisäksi, että muun toiminnan tilikauden tulos kä-
sitellään seuraavasti:
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Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että innovaatio-
rahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voit-
tovaroista 20 miljoonaa euroa.

Edelleen kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen ker-
tyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä ilmoittaa, että vuoden 2018 tilinpäätös on valmistunut. Tilin-
päätös käsittää koko kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen.

Kaupungin taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja se on vahvalla pohjal-
la. Kaupungin tilikauden tulos oli 386,8 miljoonaa euroa ollen 199 mil-
joonaa euroa talousarviota parempi. Vuoden 2017 tulos oli 483,1 mil-
joonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa. Vuoden 
2018 tulos mahdollistui, kun toimintakate toteutui talousarviota parem-
pana (81,3 miljoonaa euroa) ja vero- sekä valtionosuustulot kasvoivat 
talousarviossa ennakoitua enemmän (106 miljoonaa euroa). Myös kor-
komenot olivat talousarviota pienemmät (12 miljoonaa euroa).
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Helsingin kaupungin tuloslaskelma
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Maanmyyntituloja kertyi talousarviossa ennakoitua (100 miljoonaa eu-
roa) enemmän, yhteensä 123 miljoonaa euroa (toteuma 143 miljoonaa 
euroa vuonna 2017).
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Kaupungin ulkoisten toimintamenojen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna oli 2,8 prosenttia. Kasvu oli maltillinen verrattuna menokasvuun 
muissa suurissa kaupungeissa tai koko kuntakentällä. Kaupungin toi-
mintamenot alittivat talousarvion 38 miljoonaa euroa.

Kaupunkistrategian käyttötalouden toimintamenoja mitoittavan talous-
tavoitteen mukaiset menot kasvoivat vuonna 2018 noin 2,0 prosenttia. 
Kyseiset menot toteutuivat noin 58 miljoonaa euroa talousarviota pie-
nempinä. Määrärahojen alitus johtui osaltaan eräiden keskitetysti varat-
tujen määrärahojen alittumisesta (mm. keskitetyt tietotekniikkamenot 
sekä henkilöstömenojen jaksotusmuutokset) sekä vaalien kustannus-
ten toteutumisesta talousarviossa ennakoitua matalampina (ei maakun-
tavaaleja 2018 ja vain yksi kierros presidentinvaaleja). Lisäksi Kaupun-
kiympäristön toimialalla eräät menot toteutuivat talousarviota pienem-
pinä (kaupunkirakenne-talousarviokohdan henkilöstömenot, asuntotuo-
tannon menot sekä tuki HKL:lle).

Verotuloja kertyi 3 416,6 miljoonaa euroa eli kokonaisverotulot toteutui-
vat 83,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina. Verotuloa kertyi 
yhteisöverotuotot ja kiinteistövero mukaan luettuna 1,1 prosenttia edel-
lisvuotta enemmän. Vuoden 2018 alusta Helsingin kunnallisveropro-
senttia laskettiin puolella prosentilla. Helsingin verotulojen kehitys oli 
parempi kuin maassa keskimäärin, vaikka Helsinki alensi veroprosent-
tiaan. Helsingin ansiotuloveropohja on kasvanut viime vuosina parem-
min kuin maassa keskimäärin.

Valtionosuustilitykset olivat 197,3 miljoona euroa ja ne laskivat noin 23 
miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna kilpailukykysopimuk-
seen liittyvien leikkausten sekä verotulopohjan eroihin liittyvän valtiono-
suuksien tasauksen kasvun seurauksena.

Vuosikate 752 miljoonaa euroa toteutui 206 miljoonaa euroa talousar-
viota korkeampana, mutta selvästi edellisvuotta heikompana (838 mil-
joona euroa vuonna 2017). Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 
käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin.

Kaupungin investointien toteuma vuonna 2018 oli liikelaitosten inves-
toinnit (pääosin HKL -liikelaitoksen joukkoliikenneinvestointeja) huo-
mioiden 625 miljoonaa euroa eli jokseenkin edellisen vuoden tasolla 
(621 miljoonaa vuonna 2017).
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Helsingin investointitaso oli vuoden 2017 tapaan korkea. Kahtena edel-
lisenä vuonna Helsingin investointitaso on kasvanut merkittävästi aikai-
semmista vuosista.

Talousarviossa investointeihin oli varattu määrärahaa (ilman liikelaitok-
sia) yhteensä 571,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuodelle edelliseltä 
vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty-
jen sekä muiden ylitysoikeuksien jälkeen investointeihin käytettävissä 
olleet määrärahat olivat yhteensä 694,3 miljoona euroa, josta käytettiin 
yhteensä 516 miljoonaa euroa eli 74 prosenttia. Liikelaitosinvestointei-
hin oli talousarviossa varauduttu yhteensä 181,7 milj. eurolla, joista to-
teutui yhteensä 109,1 milj. euroa eli 60 prosenttia. 

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma
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Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 150,7 miljoonaa euroa po-
sitiivisena. Tämä keskeinen kaupungin talouden tilannetta kuvaava 
tunnusluku toteutui heikompana kuin edellisenä vuonna (245 miljoonaa 
euroa 2017). Syynä edellistä vuotta matalampaan tasoon oli alempi 
vuosikatteen taso.
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Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta on ollut vuosina 2016–
2018 ylijäämäinen ja se on parantanut rahoituslaskelman tunnuslukuja.

Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja ei nostettu. Kaupungin lainakanta 
aleni 1 100 miljoonaan euroon (sisältäen HKL:n rahalaitoslainat). Pit-
käaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 106 miljoonaa euroa. Lyhen-
nykset rahoitettiin ylijäämäisestä toiminnan ja investointien rahavirras-
ta.

Kaupungin rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet kuluneella tili-
kaudella 75 miljoonaa euroa. Kassavarojen määrän väheneminen joh-
tuu toiminnan ja investointien rahavirran edellistä vuotta heikommasta 
tasosta, pitkäaikaisten lainojen lyhentämisestä ja antolainojen kasvusta 
(merkittävältä osin kaupunkikonserniin kuuluvalle Stadion-säätiölle). 
Kaupungin maksuvalmius oli vuoden lopussa 91 päivää.

Kaupungin rahavaroihin sisältyy 428 miljoonaa euroa tytäryhteisöjen 
varoja kaupungin konsernitilillä, ts. kaupungin lyhytaikaista velkaa tytä-
ryhteisöille, sekä vastaavasti 81 miljoonaa euroa henkilöstökassavaro-
ja, ts. lyhytaikaista velkaa kaupungin henkilöstökassalle.

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa kohdassa toimeksiantojen varo-
jen ja pääomien muutokset näkyy kaupungin maksuvalmiutta alentava-
na eränä Asuntotuotantopalveluiden niin sanotun kaupungin sisäisen 
käyttötililuoton käytön kasvu. Tämä johtui huomattavasti kasvaneesta 
tuotantomäärästä sekä urakoiden kustannusten kasvusta.

Vahvana pysynyt vuosikate on viime vuodet mahdollistanut kaupungin 
investointien rahoittamisen tulorahoituksella. Lisäksi se on mahdollista-
nut kaupungin  lainakannan alenemisen.

Lainasaamisten kasvua selittää kaupunkikonserniin kuuluvalle Stadion-
säätiölle Olympiastadionin peruskorjaukseen myönnetty laina suuruu-
deltaan 90 miljoonan euroa.
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Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2018 vuosikate heikkeni vuodesta 
2017 noin 35 miljoonalla eurolla ollen 1 358 miljoonaa euroa. Helsingin 
kaupungin vuosikate aleni 86 miljoonaa euroa vuonna 2018 edelliseen 
vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikon-
sernin vuosikatetta nostavasti oli yli 50 miljoonaa euroa edellistä vuotta 
parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannat-
tavampaa.

Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 528 miljoonaa euroa ja se heikkeni 
edellisestä vuodesta 120 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijää-
mä oli 75 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.
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Helsingin kaupunkikonsernin tuloslaskelma

Kaupunkikonsernin vuoden 2018 toiminnan ja investointien rahavirta oli 
-35 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisen vuoden tasoa 
(171 miljoonaa euroa) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupun-
kikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli 150,7 miljoonaa 
euroa, mikä oli edellistä vuotta (245,1 miljoonaa euroa) heikompi. Tytä-
ryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso oli 1 093,5 miljoonaa euroa ja 
se oli 328,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (764,6 miljoonaa 
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euroa) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointi-
taso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunki-
konsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa.

Kaupunkikonsernin lainakanta oli 4 983,8 miljoonaa euroa (vuonna 
2017 vastaava taso oli 4 984,7 miljoonaa euroa) eli 7 670 euroa asu-
kasta kohden. Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 100 miljoo-
naa euroa eli 1 693 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lai-
nakanta pieneni, mutta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 
vastaavan suuruisesti.
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Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyen esittelijä toteaa, että kuntalain mu-
kaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikau-
den tuloksen käsittelystä.

Liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset 
käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätök-
sissä.

Innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kerty-
neistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa. Innovaatiorahaston pääoman 
kasvattaminen mahdollistaa valtuustokauden aikana kaupunkistrategi-
aa toteuttavien määräaikaisten kehittämishankkeiden toteuttamista, 
esim. digitalisaatio-ohjelman kokeilutoiminnan hankkeet yritysten ja 
muiden kumppaneiden kanssa. Rahaston sääntöjen tarkistaminen tuo-
daan erikseen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Innovaatiorahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2019 noin 12
miljoonaa euroa. Vuotuinen käyttö on ollut viime vuosina, joina hanke-
hakuja on järjestetty 3 – 3,5 miljoonaa euroa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin ta-
seeseen kertyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa. Rahaston pää-
oman kasvattaminen on tarpeen vireillä olevien liikuntahankkeiden 
(mm. Urheahallin lainatarve 5 milj.) rahoituksen mahdollistamiseksi. 
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston vapaa pääoma on maaliskuussa 2019 
noin 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tilinpäätös 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 197
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi

HEL 2018-013288 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualu-
een sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. 

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Korkeasaarenluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–
2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perus-
tamalla luonnonsuojelualueita.

Korkeasaarenluoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnon-
suojelualueen perustamisen yleiset edellytykset.  Alueella on uhanalai-
nen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi, 
jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen 
parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää alueen monipuolinen 
pesimälinnusto, johon kuuluu myös uhanalaisia lajeja. Rauhoitusmää-
räysten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama 
häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Korkeasaarenluoto on Korkeasaaren länsipuolella sijaitseva pieni (0,58 
ha) kallioluoto. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää Korkeasaaren-
luodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin säteeltä.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 91-432-5-2, Töö-
lön vesi. Kiinteistön omistaja on Helsingin kaupunki.

Kaavatiedot

Asemakaavan 9222 mukaan luoto on eläintarha-aluetta. Luonnonva-
raisten lintujen suojelu on eläintarhan toiminta-ajatuksen ja alueen 
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pääkäyttötarkoituksen mukaista eikä vaadi asemakaavan muutosta 
rauhoituspäätöksen saamiseksi.

Luonnon monimuotoisuus

Korkeasaarenluoto on kallioluoto. Sen lintulajisto ja parimäärät ovat 
luodon pieneen kokoon nähden huomattavia. Avaintekijänä ovat hei-
nikkoiset painanteet. Luoto on erittäin uhanalaisen selkälokin (viime 
vuosina 1–3 paria) pesimäpaikka. Luodon uusi valtalaji on ollut vuodes-
ta 2013 alkaen vaarantunut naurulokki (225 paria v. 2016). Luodolla 
pesii myös suuri tiirayhdyskunta (lähinnä kalatiiroja, enimmillään 90 pa-
ria), kalalokkeja, harmaa- ja merilokki sekä joinakin vuosina myös vaa-
rantunut isokoskelo ja erittäin uhanalainen tukkasotka.

Alueen käyttö

Korkeasaarenluodolla on merkitystä lähinnä eläintarhassa kävijöille lin-
tujen tarkkailukohteena. Luodon linnuston tarkkailu on helposti mahdol-
lista Korkeasaaren rannasta tai näkötornista.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty

 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kal-
lioperän vahingoittaminen ja muuttaminen

 rakennuksien, rakennelmien, teiden tai polkujen rakentaminen
 puiden, pensaiden tai muiden kasvien sekä sienien tai niiden osien 

ottaminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

minen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkä-
rangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 
maisemaan tai eliölajien säilymiseen

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8. Liikkumiskielto ei yllä Korkeasaaren pääsaareen, vaan kat-
taa sen ja Korkeasaarenluodon välisen salmen karttaliitteen mukaises-
ti.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3.
 haitallisten vieraslajien poistaminen, mukaan lukien minkin ja supi-

koiran laillinen pyynti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 37 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/6
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-
kentaminen

 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myön-
tää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyk-
sistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Korvausmenettely

Rauhoitus ei aiheuta Helsingin kaupungille taloudellisesta haittaa, joten 
kaupunki ei vaadi rauhoituksesta valtiolta luonnonsuojelulain mukaista 
korvausta.

Kuva: Korkeasaarenluodon luonnonsuojelualueen sijainti ja rajaus 
(musta viiva).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Korkeasaarenluoto_ls-alueen_perustamisehdotus_hoito-_ja_käyttö-
suunnitelma

2 Korrkeasaarenluoto_lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuk-
sesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen 
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset mää-
räykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.

Valmistelu

Korkeasaaren eläintarha on esittänyt saarta suojelualueeksi. Tiedot 
alueen linnustosta on saatu Matti Luostarisen pesimälinnuston lasken-
ta-aineistosta.

Luonnonsuojelualueen perustamisella on merkitystä luonnonsuojelun 
lisäksi lähinnä eläintarhassa kävijöille ja työskenteleville, minkä vuoksi 
erillistä osallistamista ei ole järjestetty.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman, joka on esitysehdotuksen liitteenä 1. Suunnitel-
massa on esitetty tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitami-
seksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy hoito- ja käyttösuunnitelman 
luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esi-
tyksen mukainen.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 39 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/6
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkeasaarenluoto_ls-alueen_perustamisehdotus_hoito-_ja_käyttö-
suunnitelma

2 Korrkeasaarenluoto_lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Tiedoksi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 01.02.2019 § 20

HEL 2018-013288 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Korkeasaa-
renluodon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 198
Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeut-
tavan erillislain säätämisestä

HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mik-
ko Tamminen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus   

1.

merkitsee tiedoksi liitteinä 1 ja 2 olevan valvotun huumeidenkäyttötilan 
selvitysryhmän 1.2.2019 päivätyn selvitystyön.

2.

tekee valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittää huumeiden 
käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että 
laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttämi-
nen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä 
ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, 
voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja eri-
tyisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millai-
sia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin 
palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työs-
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kentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko po-
liisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta 
salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään ta-
pahtuneen rikos.       

3.

toteaa, että, jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki on 
valmis osaltaan tukemaan valmistelutyötä ja tarjoamaan siihen asian-
tuntijoita.   

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja perusti 22.11.2018 § 165 
työryhmän selvittämään mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja 
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. Toimialajohtajan 
päätös sisältyy päätöshistoriaan. Selvitystyö valmistui 1.2.2019 ja on 
liitteinä 1 ja 2.     

Selvitystyössä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon ja kaupunginkans-
lian asiantuntijoiden lisäksi mukana poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden edustajia.  

Selvitystyön mukaan valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumau-
saineita puhtaissa ja valvotuissa oloissa, on perustettu moniin läntisen 
Euroopan maihin 1980-luvun lopulta alkaen. Näitä tiloja on maailman-
laajuisesti noin sata. Valvotut käyttötilat täydentävät muuta huumehait-
toja vähentävää toimintaa. Keskeisimpiä tavoitteita on 1) marginalisoi-
tuneimpien huumeidenkäyttäjien tavoittaminen ja saattaminen kontak-
tiin terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa, 2) huumeisiin liittyvän kuollei-
suuden ja sairastavuuden vähentäminen, 3) suonensisäisesti huumeita 
käyttävien terveysneuvonta, 4) riskien vähentäminen turvallisempaan 
pistämiseen opastamalla, 5) virusinfektioiden testaus ja hoitoonohjaus, 
6) käyttäjien huumehoitoon hakeutumisen edistäminen, 7) huumeiden 
pistokäyttöön liittyvien häiriöiden ja käytettyjen pistovälineiden vähen-
täminen julkisissa tiloissa.         

Selvitystyössä on viitattu kansainvälisiin kokemuksiin, joiden perusteel-
la voidaan todeta, että valvotut, huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoi-
tetut käyttötilat vähentävät huumehaittoja. Myönteisten terveysvaikutus-
ten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestyk-
seen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden 
tunteeseen.   

Selvitystyöryhmän raportti on hyvä ja perusteellinen. Työryhmä on to-
dennut, että valvottu huumeiden käyttöön tarkoitettu tila voisi olla hyö-
dyllinen lisä Helsingin haittoja vähentävässä työssä. Työryhmä on kat-
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sonut, että hyvin kohdennettuna ja toteutettuna erillistila todennäköi-
sesti vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia suoria terveyshaittoja ja 
oheissairastavuutta, lisää huumeidenkäyttäjien terveystaitoja ja sosiaa-
lista osallisuutta sekä vähentää alueellisesti huumeiden käytöstä aiheu-
tuvia häiriöitä. Työryhmän mukaan Euroopassa on hyviä kokemuksia 
käyttötilojen positiivisista vaikutuksista ja Helsingissä on tarvittava 
osaaminen tämän tyyppisen haittoja vähentävän yksikön toteuttami-
seen. Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyy infektiolääkäreiden lausun-
not. 

Selvitystyössä on käyty läpi asian oikeudellinen arviointi. Huumausai-
neiden käytön salliminen kaupungin tiloissa tai huumeiden tunnistus ei 
ole nykylainsäädännön mukaan mahdollista. Rikoslain 50 luvun 2 a §:n 
mukaan huumausaineen käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten on 
säädetty rangaistavaksi huumausaineen käyttörikoksena. Huumausai-
nerikoksesta on säädetty saman luvun 1 §:ssä. Huumausainerikoksen 
edistäminen ja valmistelu ovat rangaistavaksi säädettyjä tekoja, mutta 
huumausaineen käyttörikoksen edistäminen tai valmistelu ei ole rikos. 
Huumausainelain 5 §:ssä on yleiskielto, jonka mukaan mm. huumau-
saineen hallussapito, käsittely ja käyttö on kielletty.  

Selvitystyöryhmän raporttiin sisältyvän valtakunnansyyttäjänviraston 
5.12.2018 antaman lausunnon mukaan käyttöhuoneen kokeilu edellyt-
tää toiminnan oikeuttavan lain säätämistä esimerkiksi määräaikaisena 
pilottilakina. Lausunnon mukaan lakiin olisi tarpeen saada säännökset 
ainakin siitä, onko huumeen käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa 
myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet 
(terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oi-
keudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten 
käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden 
suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa 
asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuu-
desta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tie-
toa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, 
jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.       

Selvitystyöryhmän raportin perusteella asiaa on arvioitu kaupunkitasoi-
sesti. Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätä-
mistä on pidettävä Helsingin kaupungin kannalta tavoittelemisen arvoi-
sena asiana. Työryhmän toteamat todennäköiset positiiviset terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset sekä ulkomaiset kokemukset puoltavat lainsää-
däntöaloitteen tekemistä ja hankkeeseen vaikuttamista valtakunnan ta-
solla. Työryhmän raportissa painotetaan myös kokeilusta saatavan tie-
don hyödyllisyyttä. Helsingissä on valmiudet tarjota asiantuntijoita 
hankkeeseen ja tarvittavaan tiedonkeruuseen.        
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Sen sijaan huumeiden tunnistuksen aloittaminen kaupungin toimintana 
osana päihdetyötä ei ole huumeiden käyttötilan toiminnan ja tavoittei-
den kannalta ratkaisevaa. Kaupungin itsenäinen huumeiden tunnistus-
toiminta edellyttäisi Suomessa toteutettua tutkimusta, toiminnallista yh-
teistyötä poliisin kanssa sekä lainsäädännön muuttamista. Tunnista-
mispalvelun mahdollistamisen esittämiseen tai tällaisen palvelun käyn-
nistämiseen ei ole perusteita.           

Huumeiden käyttöhuoneen kokeilun suunnittelun ja valmistelun osalta 
sosiaali- ja terveystoimialan tulee ryhtyä toimenpiteisiin siten, että kau-
pungilla on valmiudet edetä sujuvasti lainsäädännön puitteissa mahdol-
lisen kokeilun käynnistämisessä.     

Sosiaali- ja terveystoimialan sekä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus 
ja -tilastot -yksikön on tarpeen koota jo nyt tarvittavat asiantuntijat yh-
teistyössä seuraamaan, arvioimaan, keräämään ja julkaisemaan selvi-
tysryhmän raportissa mainittua käyttöhuonekokeilun ja sen toiminnalle 
asetettavien tavoitteiden kannalta hyödyllistä tietoa.      

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitystyö, valvottu huumeiden käyttötila, 1.2.19
2 Lisämateriaali, huumeiden käyttötila, asiakaskyselyn yhteenveto 

9.12.18

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valtioneuvosto Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 22.11.2018 
§ 165

HEL 2018-010000 T 00 00 02

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti perustaa työryhmän, 
jonka tehtävänä on selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja 
huumeiden käyttöön tarkoitettuja tiloja Helsingissä. 

Toimialajohtaja päätti nimetä seuraavat henkilöt työryhmään:

Elli Peltola, osastonhoitaja, Auroran päiväkeskus, Psykiatria- ja päihde-
palvelut
Linda Brown, johtava sosiaaliohjaaja, Symppis, Psykiatria- ja päihde-
palvelut
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja

Samalla toimialajohtaja päätti kutsua työryhmän muiksi jäseniksi seu-
raavat edustajat:

Helsingin poliisilaitoksesta hälytys- ja valvontayksikön johtaja, ylikomisa-
rio Seppo Kujala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kehittämispäällikkö Tuukka Tammi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimuspäällikkö Henrikki Brum-
mer-Korvenkontio
Sininauha Oy:stä työvalmennus- ja verto-toiminnan tiimin esimies Juha-
Pekka Pääskysaari
Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalveluista kaupunginasiamies Mira 
Koponen
Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus ja valmiusyksiköstä asiantuntija 
Mirja Silvennoinen

Tarvittaessa työryhmä voi erikseen kutsua muita asiantuntijoita.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että työryhmän puheenjohtajana toimii 
psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja sihteeriksi 
toiminnansuunnittelija Mirja Asikainen.

Päätöksen perustelut
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Valtuutettu Kati Juva ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittää mahdollisuutta avata avoimia ja valvottuja huu-
meiden käyttöön tarkoitettuja tiloja. Aloitteen tekijät katsovat, että näin 
saataisiin huumeriippuvaisille lisää tukea ja samalla voitaisiin vähentää 
niitä haittoja, joita piikittäminen esimerkiksi julkisissa wc-tiloissa aiheut-
tavat muulle väestölle. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
esittänyt, että kuluvan vuoden aikana voidaan selvittää mahdollisuutta 
pilotoida huumeriippuvaisille tarkoitettua valvottua pistotilaa. Selvitys on 
mahdollista tehdä ulkomaisiin kokemuksiin perehtyen yhteistyössä 
kaupungin muiden toimialojen, poliisin, Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa, että lautakunnan esittämän laajan yhteistyö-
hön pohjautuvan pilotointiselvityksen tekeminen on perusteltua. Lauta-
kunnan lausunnossa mainittuun huolelliseen suunnitteluun tulee sisäl-
lyttää terveys- ja hyvinvointivaikutusten, yleiseen järjestykseen ja tur-
vallisuuteen liittyvien vaikutusten lisäksi oikeudellinen arviointi. Samalla 
kaupunginhallitus pitää virkavastuun oikean kohdentumisen takia pe-
rusteltuna, että päätös mahdollisen pilotin käynnistämisestä tehdään 
selvityksen valmistuttua kaupunginhallituksessa erikseen.

Kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 kokouksessaan hyväksynyt kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätös § 362, 
7.11.2018 liitteenä.

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 199
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Fallkullan hevos-
tallien tilanteen parantamisesta

HEL 2018-005439 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdotta-
jalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7. - 31.12.2017 väliseltä 
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomuspon-
nen:

Selvitetään mahdollisuutta parantaa Fallkullan heppatallien tilannetta. 
(Sirpa Asko-Seljavaara)

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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa toivomusponnesta antamas-
saan lausunnossa, että Fallkullan hevostallien kehittäminen on perus-
teltua. Eläinten hoitaminen on toimintana erittäin suosittua ja vetovoi-
maista. Hevostoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta, sosiaalista 
kasvua ja hyvinvointia. Lautakunta huomauttaa myös, että Fallkullassa 
hevostoimintaan voivat osallistua myös ne nuoret, joilla ei ole mahdolli-
suuksia harrastamiseen yksityisillä talleilla.

Lausunnon mukaan toiminnan kehittäminen olisi mahdollista Fallkullan 
alueella sijaitsevassa tilassa, joka on tällä hetkellä muussa käytössä. 
Tämän tilan käyttöön saaminen mahdollistaisi nykyistä paremmin ym-
pärivuotisen toiminnan yhden katon alla. Kaavaillun uuden tilan kun-
nostaminen edellyttää nykyisin puolilämpimän tilan muuttamista talvi-
lämpimäksi, sekä vesipisteen rakentamista. Tiloihin tulisi rakentaa 
myös WC. Vanhoja tiloja käytettäisiin uusien tilojen rinnalla mm. sairai-
den eläinten hoitotiloina ja varastona.

Uudeksi hevostalliksi kaavaillun tilan nykyinen vuosivuokra on 17 3622 
euroa, mutta vuokrakustannukset nousevat kunnostamisen myötä. 
Lautakunta toteaakin lausunnossaan, että toiminnan kehittäminen edel-
lyttää pidempiaikaista sitoutumista lisäresursointiin. Toimialalta maalis-
kuussa 2019 saadun tiedon mukaan Fallkullan tilannetta on selvitetty 
yhdessä kaupunkiympäristön edustajien kanssa. Toimiala pyrkii löytä-
mään ratkaisun vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 189

HEL 2018-005439 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Asko-Seljavaara ehdottaa, että kaupunki selvittää mahdolli-
suutta parantaa Fallkullan hevostallien tilannetta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fallkullan nykyisten he-
vostallien kehittäminen ja nuorten mahdollisuuksien parantaminen he-
vostoimintaan on perusteltua ja toteaa, etteivät nykyiset hevostoimin-
nan tilat palvele nuorten toimintaa riittävästi. Lautakuntaa näkee kui-
tenkin, että toiminnan kehittäminen edellyttäisi kaupungilta pitempiai-
kaista sitoutumista lisäresursointiin, josta esitetään kustannusarvio 
myöhemmin tässä lausunnossa.

Fallkullan hevostoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi on parhail-
laan menossa selvitystyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Selvi-
tystyö koskee Fallkullan yhteydessä, muussa käytössä olevan tilan, 
vuokraus- ja kunnostusmahdollisuuksia hevostalliksi. Tila on tällä het-
kellä vuokrattu yksityiselle yritykselle.

Eläinten hoitotoiminta on Fallkullassa erittäin suosittua ja toiminta nuo-
rille vetovoimaista. Vuonna 2017 toiminnassa kertyi 17 435 nuorten 
käyntikertaa ja toiminnassa oli mukana 707 eri nuorta. 

Fallkullan hevostoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta, sosiaalista 
kasvua ja hyvinvointia. Toiminta mahdollistaa hevostoimintaan osallis-
tumisen myös niille nuorille, joilla ei ole mahdollisuuksia harrastaa rat-
sastusta tai hevosten hoitamista yksityisillä talleilla. Toiminta pohjautuu 
vertaisoppimiseen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen muiden 
nuorten, ohjaajien ja eläinten kanssa. Toiminnassa nuoret oppivat vas-
tuuta, lisäävät taitojaan ja saavat luontokokemuksia. Ratsastuksen si-
jaan toiminnassa painotetaan hevosmiestaitojen oppimista. 

Tällä hetkellä Fallkullassa on neljä hevosta, jotka ovat sijoitettuna kah-
teen erilliseen talliin. Tallit ovat vanhaan saunarakennukseen ja autotal-
liin tehtyjä kooltaan pieniä talleja. Hevosten karsinat talleissa ovat pie-
net, joten hevosten hoitaminen tehdään ulkona säästä riippamatta. 
Karsinoihin ei voi turvallisuussyistä päästää nuoria. Hevosille tehdään 
myös säännöllisesti toimenpiteitä, kuten kengitystä ja lääkärintarkas-
tuksia, joita ei karsinoissa mahdu tekemään. 

Nykyisissä tiloissa ei ole juoksevaa vettä eikä tilaa hevostarvikkeiden 
säilytykseen. Vettä hevosten juottamiseksi ja painavia tarvikkeita kulje-
tetaan toisesta tilasta maitokärryillä. Talvella reitit ovat hankalia kulkea. 
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Nyt kaavailtu lisätila antaisi paremmat mahdollisuudet ympärivuotiseen 
ja turvallisempaan toimintaan yhden katon alla sekä parantaisi ergo-
nomiaa.  Hevosten sijaitseminen yhdessä tilassa sujuvoittaisi myös he-
vosten hoitoa ja siten helpottaisi henkilöstötilannetta. Vanhat tilat olisi-
vat tarpeen muun muassa sairaiden eläinten hoitotilana ja varastotila-
na. 

Kaavaillun uuden tilan kunnostaminen nuorten hevostoiminnalle sovel-
tuvaksi edellyttäisi tilan muuttamista talvilämpimäksi (puolilämmin tila) 
sekä vesipisteen rakentamista. Koska kävijämäärät ovat suuria, olisi 
tarpeellista saada tiloihin myös WC.

Nykykuntoisen tilan (varastotila) kaupungin sisäinen vuosivuokra on 17 
622 euroa. Vuokrakustannukset nousevat aina kunnostustarpeiden 
mukaisesti. Jos tila muutetaan kokoontumistilaksi esimerkiksi 500 000 
euron investoinnilla (kuntoluokka 100 %), vuokra noin kaksinkertaistui-
si. Tällä hetkellä selvitetään, kuinka paljon tilan muuttaminen talliksi 
maksaisi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tämän suuntainen kehit-
täminen edellyttäisi nuorten hevostallitoimintaan kaavaillun tilan nykyi-
sen vuokrasopimuksen irtisanomista yksityisen yrittäjän kanssa sekä 
pitkäaikaista sitoumusta tilan vuokraamiseen kaupungin omaan käyt-
töön

Käsittely

02.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen 
kokouksen viidentenä asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo

Lisätiedot
Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi
Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen(a)hel.fi
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi
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§ 200
Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit

HEL 2018-001538 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset kehitettävät mitta-
rit osaksi kaupunkistrategian mittareita.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia ot-
tamaan kehitettävät mittarit muiden kaupunkistrategian mittareiden ta-
voin huomioon strategiakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpitei-
tä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunginhallitus kehotti 
toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia huolehtimaan mittareiden toteutta-
misesta ja seurannasta sekä raportoimaan kehitettävät mittarit aiemmin 
hyväksyttyjen strategiamittareiden tapaan osana talouden ja toiminnan 
seurantaa vuonna 2019.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Kehitettävät mittarit
2 Kaupunkitason strategiamittarikokonaisuus
3 Kehitettävät strategiamittarit visualisoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus teki 12.3.2018 päätöksen kaupunkistrategian 49 
kaupunkitason mittarista, joista 16 oli kehitettäviä. Kehitettäviin mitta-
reihin ei ollut olemassa hyväksi koettuja mittareita, yhtenäisiä mittarei-
ta, valmiita tilastoja tai tutkimuksia. Kehitettävät mittarit laadittiin vuo-
den 2018 aikana kaupunginkanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehittä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 51 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/9
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

vien mittareiden valmistelutyössä on selvitetty erilaisia toteutusvaih-
toehtoja ja tehty alustavia arvioita kustannuksista. Liitteessä 2 on esi-
tetty kaikki kaupunkitason 49 mittaria. Osa kehitettävistä mittareista 
(alueiden eriytymisen indeksi, huono-osaisuusindeksi, uusien asukkai-
den sijoittuminen raideliikenteen) on raportoitu Talouden ja toiminnan 
seurantaraportissa 3/2018.

Kehitettävien mittarien valmistelu on toteutettu asiantuntijaryhmissä 
kunkin mittarin osalta erikseen. Kaupunginkanslian johdolla on ohjeis-
tettu mittarivalmistelu kaupunginhallituksen 12.3.2018 tekemän päätök-
sen pohjalta ja seurattu kunkin mittarin valmistelua. 

Kehittävistä mittareista, joihin ei ole olemassa valmiita tilastoaineistoja, 
aiheutuu kustannuksia sekä hankinnasta että vuosittaisesta ylläpidosta. 
Kustannukset tarkentuvat hankintojen edetessä. Alustava arvio hankin-
takustannuksista on noin 100 000 € ja vuosittaisista ylläpitokustannuk-
sista noin 55 000 €. Kustannukset katetaan mittarin valmistelusta vas-
taavan tahon talousarviossa varatuista määrärahoista.

Kestävän kasvun turvaaminen – kehitettävät mittarit

Yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuvaavat kehitettävät mittarit ovat 
rikoksilla oirehtivien nuorten määrä ja asukastyytyväisyys. Rikoksilla oi-
rehtivien nuorten määrää kuvaavan mittarin valmisteluun ovat osallis-
tuneet kaupunginkanslian, kulttuurin- ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan asiantuntijat. Mittarin valmistelussa on kartoi-
tettu toimialojen omia mittareita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ti-
lastoaineistoja sekä ministeriöiden indikaattoreita. Monet olemassa 
olevat mittarit kuvaavat nuorten tekemien rikosten määrää eikä niiden 
perusteella voi luotettavasti arvioida rikoksilla oirehtivien nuorten mää-
rää, koska sama nuori voi tehdä useampia rikoksia. Rikoksilla oirehti-
vien nuorten määrää kuvaavaksi mittariksi on valittu Helsingin poliisin 
tilastotietoihin perustuva tieto rikoslain mukaisista rikoksista epäiltyjen 
nuorten määrästä. Tilastossa sama nuori on tilastoitu vain kerran vaka-
vimman rikosepäilyn mukaan, vaikka hän olisi epäiltynä useammasta 
rikoksesta. Mittari raportoidaan kerran vuodessa sukupuolen, ikäryh-
män ja rikoslajin mukaan. 

Asukastyytyväisyys-mittarin valmisteluun ovat osallistuneet asiantunti-
jat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoilta ja valmistelutyössä on 
tarkasteltu olemassa olevia asukastyytyväisyystutkimuksia. Asukastyy-
tyväisyys-mittariksi on valittu suositteluindeksi (NPS). Mittarin arvo 
saadaan erikseen tehtävän kyselyn vastauksista kysymykseen ”kuinka 
todennäköisesti suosittelisit Helsinkiä muualla asuville asuinpaikkana”. 
Ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella tehdään sekä puhelinhaastatte-
lu että verkkokysely. Puhelinkyselyn jatkamisesta muilla tiedonkeruu-
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kierroksilla tehdään päätös asiantuntija-arvioon perustuen huomioiden 
mm. puhelinkyselyn tuoma lisäarvo. Mittarin tulokset raportoidaan kaksi 
kertaa vuodessa sukupuolittain, ikäryhmittäin ja alueittain. Lyhyt kysely 
sisältää ensimmäisellä tiedonkeruukerralla kysymyksiä myös kaupun-
gin toimivuudesta ja Helsinkiä kuvaavista ominaisuuksista. Näiden ky-
symysten vastauskoonnit julkaistaan erillisenä ja ne eivät sisälly kau-
punkitason mittariin. Näin mahdollistetaan kyselyn muuttuminen ajan-
kohtaisten tietotarpeiden mukaan suosittelu-kysymystä lukuun ottamat-
ta.

Väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointieroja kuvaavat kehitettä-
vät mittarit ovat alueiden eriytymisen indeksi, ennalta ehkäisevän toi-
minnan vaikuttavuus ja huono-osaisuusindeksi. Alueiden eriytymisen 
indeksi ja huono-osaisuusindeksi on raportoitu Talouden ja toiminnan 
seurantaraportissa 3/2018. 

Alueiden eriytymisen indeksin valmistelutyöhön ovat osallistuneet 
asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoita. Kehittämistyös-
sä on paneuduttu eri vaihtoehtoihin alueiden eriytymisen seurannassa, 
kuten erilaisuusindeksiin, eristyneisyysindeksiin, kohtaamisindeksiin, 
Vantaan sosioekonomiseen summaindeksiin, pd-mittareihin sekä erilai-
siin karttatarkasteluihin. Alueiden eriytymisen indeksissä alueiden eriy-
tymistä seurataan indeksiluvuilla koulutustasosta, tulotasosta ja ulko-
maalaistaustasta. Indeksiluku on erilaisuusindeksi (dissimilarity index), 
jota käyttävät alueellisen eriytymisen seurannassa mm. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) Urmi-hanke ja monet kansainväliset tutki-
mukset. Indeksi kuvaa kahden väestöryhmän alueellisen jakauman 
eroa ja ilmaisee, kuinka suuren osan jommastakummasta ryhmästä tu-
lisi sijoittua toisin, jotta jakaumat olisivat samankaltaiset. Indeksi ei tun-
nista yksittäisten alueiden kehityspiirteitä ja sen vuoksi indeksilukuja 
täydennetään viivakuvioilla, jotka kuvaavat yksittäisten osa-alueiden 
kehitystä pidemmällä aikavälillä. Alueiden eriytymisen indeksi mahdol-
listaa alueellisen eriytymisen seurannan Helsingissä ja lisäksi vertailun 
kaupunkien välillä. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.

Ennalta ehkäisevän toiminnan vaikuttavuus -mittarin valmisteluun ovat 
osallistuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Stadin HYTE) sih-
teeristö, Hyte-asiantuntijatyöryhmän jäseniä sekä sosiaali- ja terveys-
toimialan asiantuntijoita. Mahdollisina mittareina on selvitetty HYTE-
kerrointa, TEA-viisaria sekä sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja hy-
vinvointi-indikaattoreita. Kehitettävä mittari kytketään osaksi kaupungin 
hyvinvointisuunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kau-
punkiyhteisiä painopisteitä, tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantamittarei-
ta. Kaupunkitason strategiamittari koostuu kahdesta osasta: vuosittain 
valmisteltavan HYTE-raportin laadullisista ja tilastollisista vaikuttavuus-
tiedoista sekä sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja hyvinvointi-indi-
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kaattoreista: painoindeksi (BMI), verenpaine, tupakointi, alkoholinkäy-
tön (AUDIT) riskitesti ja aikuisväestön masennustesti (BDI). Kahden 
viimeksi mainitun kirjauskattavuus on alhainen koska seurantatieto ker-
tyy hitaammin. Ne raportoidaan osana mittaria vasta kun tiedon katta-
vuus paranee. Indikaattorit kuvaavat riskikasaumia. Indikaattorien an-
tama tieto mahdollistaa henkilön ohjaamisen oikeaan palveluproses-
siin, interventioon tai proaktiiviseen omahoidon tukeen. Mittari raportoi-
daan kerran vuodessa 18−64-vuotiaista asiakkaista, joilta löytyy ajan-
tasainen indikaattorikirjaus. Alueittain raportointi on mahdollista kirjaus-
kattavuuden parantuessa.

Huono-osaisuusindeksin kehittämisestä on vastannut kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosasto ja sen kehittämiseen on osallistunut 
asiantuntijoita myös sosiaali- ja terveystoimialalta. Kehittämistyössä on 
selvitetty erilaisten huono-osaisuutta kuvaavien aineistojen saatavuutta 
sekä vaihtoehtoja mittarin laskentaan. Huono-osaisuusindeksi on 
summaindikaattori, joka koostuu neljästä tekijästä: asunnottomuus, 
toimeentulotuen pitkäaikainen käyttö, alkoholin ongelmakäyttö ja yksi-
näisyys. Osatekijät ilmentävät huono-osaisuutta sosioekonomisen 
aseman, elinolojen ja terveyskäyttäytymisen näkökulmista. Huono-
osaisuusindeksiä seurataan kahdella eri tasolla: Helsingin huono-osai-
suutta verrataan muuhun Suomeen ja Helsingin huono-osaisuuden ke-
hitystä Helsingin lähtötasoon. Lisäksi esitetään kehitys kunkin osateki-
jän suhteen erikseen. Mittari raportoidaan kerran vuodessa, vaikka osa 
indeksin tekijöistä päivittyy kahden vuoden välein.

Liikkumisen edistämisen kehitettävä mittari, liikkuminen, on valmisteltu 
osana kaupungin liikkumisohjelmaa, jonka johtoryhmä koostuu kaikkien 
toimialojen edustajista sekä jäsenistä UKK-instituutista ja Helsingin 
yliopistosta. Mittari jakautuu kahteen osaan: Kunnon kartta ja helsinki-
läisten liikkumistottumukset tutkimuksiin. Kunnon kartta on kansallinen 
tutkimus, jossa Helsinki on mukana kaupunkitason otannalla. Tutki-
muksessa kartoitetaan liikemittarien avulla eri ikäryhmien liikkumista, 
paikallaanoloa sekä unen määrää ja laatua. Mittarin seurantaväli on 
2−4 vuotta johtuen objektiivisten liikemittausten toteuttamisen kor-
keammista kuluista verrattuna kyselytutkimukseen. Verrattuna kysely-
tutkimuksiin, tutkimus antaa objektiivista tietoa liikkumisesta, koska ky-
selyissä ihmiset yliraportoivat liikkumisensa määrää ja intensiteettiä. 
Helsinkiläisten liikkumistottumukset tutkimus kuvaa kaupungin sisäisten 
matkojen kulkutapajakaumaa ja antaa kuvan helsinkiläisten liikkumi-
sesta jalan, pyöräillen, joukkoliikenteellä, henkilöautolla ja muulla kul-
kuvälineellä. Kysely toteutetaan vuosittain kaupunkiympäristön toimia-
lan toimeksiannosta. Osana liikkumisohjelmaa selvitetään, olisiko kau-
pungin kustannustehokasta hankkia liikemittareita ja tutkia eri ikäryh-
mien liikkumista ilmenevien tarpeiden mukaisesti.
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Kaupunkirakenteen toiminnallisuutta kuvaavat kehitettävät mittarit ovat 
saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta ja uusien asukkaiden sijoit-
tuminen raideliikenteen piiriin. Saavutettavuus asukkaiden näkökulmas-
ta mittarin kehittämistyöhön osallistuivat asiantuntijat kaupunginkans-
liasta sekä kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön ja sosiaa-
li- ja terveystoimialoilta. Mittarissa on otettu huomioon sekä saavutetta-
vuusnäkökulma että keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ih-
misten lukumäärä. Mittari kuvaa 15 minuutin kävely- ja pyöräilyetäisyy-
dellä sekä 20 min joukkoliikenne- ja auto-etäisyydellä liike- ja palvelu-
keskuksista tai lähikeskuksista asuvien määrää ja määrän kehitystä. 
Saavutettavuusvyöhykkeet perustuvat Helsingin yliopiston Accessibility 
Research Groupin kehittämään ja Kaupunkitutkimus ja metropolipoli-
tiikka -ohjelman rahoittamaan avoimena datana julkaistavaan pääkau-
punkiseudun matka-aikamatriisi -aineistoon. Liike- ja palvelukeskustat 
sekä lähikeskustat ovat Helsingin yleiskaavan mukaiset, näiden lisäksi 
mukana ovat kantakaupungin vyöhykkeeseen kuuluvat toiminnallisesti 
sekoittuneet keskukset Lauttasaari ja Töölö. Mittariin sisältyy ydinkes-
kustassa liikkuvien jalankulkijoiden lukumäärä ja määrän kehitys vali-
tuissa mittauspisteissä (Aleksanterinkatu, Forum ja Narinkkatori).  Lu-
kumäärä perustuu EcoCounter-infrapunalaskimiin, joiden avulla tietoa 
kerätään ympärivuotisesti ja ympärivuorokautisesti. Mittari raportoidaan 
kerran vuodessa, saavutettavuuden osalta koko Helsingin tasolla ja 
keskusta-alueen jalankulkijoiden lukumäärä mittauspisteiden yhteen-
laskettuna lukumääränä.

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin -mittaria ovat 
valmistelleet asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaupunkiympäristön 
toimialalta ja se on raportoitu Talouden ja toiminnan seurantaraportissa 
3/2018. Mittari kuvaa väkiluvun kokonaismuutosta raideliikenteen lä-
heisyydessä kaupunkitasolla, väestön suhteellista muutosta raidelii-
kennevyöhykkeellä verrattuna koko kaupungin väestökehitykseen sekä 
väestömäärältään voimakkaimmin ja heikoimmin kasvaneet alueita. 
Raideliikennevyöhyke on määritelty 800 m etäisyysvyöhykkeenä (noin 
10─13 min kävelyetäisyys) kustakin raideliikenteen (juna, metro, raitio-
vaunu) asemasta tai pysäkistä. Tietolähteet ovat Helsingin rakennusta-
soinen väestötieto, Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennere-
kisteri sekä Helsingin ympäristöpalveluiden (HSY) joukkoliikennepysä-
kit -aineisto. Mittari raportoidaan kerran vuodessa. 

Elinvoimaisuuden ja matkailun kehitettävä mittari on työperusteinen 
maahanmuutto, joka sisältää myös mittarit työllisten osuudesta työikäi-
sistä tulomuuttajista ja Suomen kansalaisten aivoviennistä. Mittarin ke-
hittämistyöhön ovat osallistuneet kaupunginkanslian asiantuntijat. Val-
mistelussa on kartoitettu olemassa olevat aineistot ja vaihtoehdot työ-
perusteisen maahanmuuton seurantaan. Työperusteista maahanmuut-
toa kuvataan Uudenmaan maakunnan tasoiseen tietoon perustuvalla 
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mittarilla, jonka tietolähteenä on Uudenmaan maistraatin kokoama tieto 
työperusteisten muuttajien määrästä ja osuudesta kaikista Uudenmaan 
maistraattiin rekisteröityneistä ulkomaalaistaustaisista. Mittaria täyden-
netään tilastolla, joka kuvaa työllisten osuutta 25−54-vuotiaista Helsin-
gin tulomuuttajista. Tilastokeskus selvittää tilastoinnin aloittamista 
maahanmuuton syistä tai oleskeluluvan perusteista, jos tilastointi aloite-
taan lähitulevaisuudessa, voidaan työperusteisen maahanmuuton seu-
ranta jatkossa tehdä ko. aineiston perusteella. Mittariin ja tilastoihin ei 
sisälly tietojen puutteellisuuden vuoksi väestötietojärjestelmään rekiste-
röitymättömiä henkilöitä (esim. lähetetyt työntekijät) eikä EU:n kolmen 
kuukauden säännön puitteissa työskenteleviä. Suomen kansalaisten 
aivovientiä seurataan Tilastokeskuksen tilastolla 25−54-vuotiaiden 
ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden 
nettomuutosta (muuttotase), joka kuvaa menettääkö Helsinki korkea-
koulutettuja Suomen kansalaisia ulkomaille vai ei. Mittari raportoidaan 
kunkin osatekijän osalta kerran vuodessa.

Uudistuvat palvelut – kehitettävät mittarit

Asukaslähtöisyyden ja osallisuuden kehittävät mittarit ovat asiakasko-
kemus ja palvelutyytyväisyys, toimintakulttuurin muutos sekä asukaso-
sallisuuden toteutuminen toimialoilla. Asiakaskokemusta ja palvelutyy-
tyväisyyttä kuvaavaa mittari on laadittu kaupunginkanslian ja kaikkien 
toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Työryhmä on kartoittanut ole-
massa olevat selvitykset asiakaskokemuksen mittaamisesta kaupun-
kiorganisaatiossa sekä tehnyt alkukartoituksen toimialojen ja liikelaitok-
sien asiakaskokemustiedon keräämisestä nykyisin ja tulevaisuudessa. 
Selvityksen perusteella koko kaupungin asiakaskokemusta kuvaamaan 
tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Mittari olisi seurantajärjes-
telmä, joka hyödyntäisi useita nykyisiä asiakaskokemusta kuvaavia mit-
tareita, kuten pikapalautteita, asiakaskyselyjä ja muita palvelutyytyväi-
syyttä kuvaavia indikaattoreita. Järjestelmään liitetyistä asiakaskoke-
musmittareista laskettaisiin kaupunkitasolle yksi lukuarvo kuvaamaan 
kaupungin asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä. Järjestelmään 
sisältyisi selainkäyttöliittymä, joka mahdollistaisi yksittäisten asiakasko-
kemusmittareiden seurannan tarkasteluhetken tilanteessa liikenneva-
loina sekä kunkin mittarin tarkempien tietojen analysoinnin. Järjestä-
män taustalla olisi malli, joka kuvaisi keskeiset syy-seurausketjut asiak-
kaan palvelupolulla ja parantaisi ymmärrystä palvelupolulla tehtävien 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta asiakaskokemukseen. Yhtenäisen 
kaupunkitasoisen lukuarvon muodostaminen edellyttää uusien ja mah-
dollisimman yhtenäisten asiakaskokemusten mittaamistapojen käyttöö-
nottoa toimialoilla ja liikelaitoksissa. Tällä hetkellä yhtenäisiä mittareita 
ei ole riittävästi kaupunkitasoisen lukuarvon muodostamiseen. Seuran-
tajärjestelmä edellyttää järjestelmäinvestointia kuukausikustannuksi-
neen. Järjestelmä tulee kilpailuttaa ja mittari ei ole käytettävissä ennen 
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vuotta 2020. Mittari raportoidaan vuosittain kaupunkitasolla ja lisäksi 
erikseen keskeisimpien palvelukokonaisuuksien osalta. 

Toimintakulttuurin muutos -mittari kuvattiin kaupunginhallituksen pää-
töksessä 12.3.2018 toteuttavaksi kahdella erilliskyselyllä, joista ensim-
mäisessä tiedusteltaisiin kaupunkilaisten näkemyksiä, mikä osoittaisi 
toimintakulttuurin muuttuneen ja toisessa tiedusteltaisiin, miten muutos 
näkyy edellisessä kyselyssä merkittävimmiksi todetuissa tekijöissä tai 
kokonaisuuksissa. Mittaria on valmisteltu kaupunginkanslian johdolla 
työryhmässä, jossa on ollut jäseniä kaikilta toimialoilta. Mittarityön ai-
kana on käyty keskusteluja myös kansallisten asiantuntijoiden kanssa. 
Kyselyjen sijaan on päädytty kuvaamaan mittarilla prosessien keski-
määräistä läpimenoaikaa. Perusteena mittarin valinnalle on kaupungin 
johtoryhmän linjaus strategian jalkauttamisesta keskeisten palvelupro-
sessien leanauksen kautta, jossa tavoitteena on läpimenoaikojen ly-
hentäminen. Mittari ilmentää toimintakulttuuriin muutosta viidessä toi-
mialoilta valituissa palveluprosessissa nopeammaksi ja ketterämmäksi. 
Prosessit ovat työnhakuprosessi (kaupunginkanslia), asiakkaiden sijoit-
tuminen ja valinta varhaiskasvatukseen (kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala), koulujen HSL:n loppuprosessin digitalisointi (kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala), ulkoilmatapahtuman järjestäminen (kaupunkiym-
päristön toimiala) sekä terveysasemien asiakkaaksi tulo (sosiaali- ja 
terveystoimiala). Mittari raportoidaan vuosittain kaupunkitasoisesti pro-
sessien läpimenoaikana. 

Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla -mittaria ovat valmistel-
leet asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoilta. Työryhmä 
on tutustunut asukasosallisuuden mittareihin Suomen suurimmissa 
kaupungeissa ja kansallisella tasolla sekä kartoittanut osallisuuden mit-
tareita, kyselyjä ja muita tausta-aineistoja. Olemassa olevista mittareis-
ta ei löytynyt sopivaa osallisuuden eri muotojen hyödyntämistä kuvaa-
vaksi mittariksi. Helsingissä ei nykyisin ole tiedossa, kuinka laajasti eri-
laisia osallistumistapoja toimialoilla käytetään. Asukasosallisuuden to-
teutuminen toimialoilla -mittarilla seurataan keskeisimpien asukasosal-
lisuuden menetelmien (verkkokyselyt ja -keskustelut, digitaaliset vuoro-
vaikutusalustat, yleisötilaisuudet, kokemusasiantuntijat, raatityöskente-
ly, palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen) käyttöä toimialojen eri palvelu-
kokonaisuuksissa. Toimialat raportoivat lautakunnille asukasosallisuu-
den menetelmien käyttöstä kaupunkitason mittaria yksityiskohtaisem-
min osallisuusraporteissaan. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.

Digitaalisuuden kehittävät mittarit ovat käyttäjätyytyväisyys kaupungin 
digitaalisiin palveluihin ja digikuilun mittaus, digitaalisten palvelujen ke-
hitys sekä avointen rajanpintojen määrä. Käyttäjätyytyväisyys kaupun-
gin digitalisiin palveluihin -mittaria on valmisteltu laajassa yhteistyöryh-
mässä kaupunginkanslian, toimialojen ja Palvelukeskus-liikelaitoksen 
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välillä. Työryhmässä on arvioitu eri tapoja toteuttaa mittari sekä kartoi-
tettu nykyisiä seurantamittareita käyttäjätyytyväisyydestä. Tällä hetkellä 
käytössä olevat mittarit eivät mahdollista laajempaa seurantaa kaupun-
kitasolla. Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin -mittari 
muodostetaan implementoimalla digitaalisiin palveluihin työkalu, jonka 
avulla toteutetaan asiakaskokemuksen kerääminen ja mitataan asia-
kaskokemusta pääsääntöisesti CES (Customer Effort Score) -arvolla ja 
NPS (Net Promoter Score) -arvolla yhtenäisen kyselylomakkeen avulla. 
CES kuvaa palvelujen helppoutta/käyttäjän vaivannäköä ja NPS on 
suositteluindeksi. Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palvelui-
hin -mittari on myöhemmin mahdollista liittää osaksi asiakokemusta ja 
palvelutyytyväisyyttä kuvaavaa kaupunkitason strategiamittaria. Käyttä-
jätyytyväisyyttä kartoittava työkalu implementoidaan ensiksi sähköisen 
asioinnin palveluihin ja sen jälkeen käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen 
laajennetaan kaupungin muihin digitaalisiin palveluihin. Kustannukset 
selviävät projektin edessä, arvio vuosittaisista ylläpitokustannuksista 
nykytiedolla on noin 10 000 €. Digitalisaatiomittareita arvioidaan tarvit-
taessa uudelleen kaupungin digitalisaatiosuunnitelman edetessä. Mitta-
ri raportoidaan vuosittain.

Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin -mittariin kytket-
tiin digikuilun mittari. Kaupunginkanslian ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toi-
mialan asiantuntijoista koostunut ryhmä on selvittänyt nykyisiä tapoja 
mitata digikuilua Suomessa ja ulkomailla. Digikuilu-mittari muodoste-
taan Tilastokeskuksen ”Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutki-
muksen” pohjalta. Tutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tie-
to- ja viestintätekniikan käytöstä. Tutkimuskohteina ovat tietokoneen ja 
internetin käytön yleisyys, käyttötarkoitukset ja kuluttajien verkkokaup-
pa. Otostutkimus toteutetaan vuosittain puhelinhaastatteluna 16−89-
vuotiaalle väestölle. Aineisto kerätään toistaiseksi pääkaupunkiseudun 
tasolla, mutta kasvattamalla Helsingistä kerättävää otosaineistoa, Hel-
sinkiä kuvaavaa tietoa olisi mahdollista saada erikseen. Otoksen kas-
vattamisen kustannukset olisivat noin 20 000 euroa vuodessa. Mittari 
raportoidaan kerran vuodessa. 

Digitaalisten palvelujen kehitys -mittaria on valmistellut laaja kaupun-
ginkanslian ja toimialojen yhteinen työryhmä, jossa on käsitelty eri tulo-
kulmia digitaalisten palveluiden kehityksen mittaamiseen. Kaupunkita-
soisen digisuunnitelman ja digitaalisen palvelukehityksen kärkien puut-
tuessa, mittarissa keskitytään toimintaympäristön ja toimintatavan muu-
toksen kuvaamiseen. Mittari seuraa investointien ja hankkeiden mää-
rän jakautumista kaupungin hankeohjelman ohjelmakokonaisuuksiin: 
digipalvelut, digiedellytykset, tiedon hallinta, tukitoiminnot perus-it ja 
kokeilut. Painotuksen tulisi jatkossa olla entistä enemmän digipalvelu-
jen ohjelmakokonaisuudessa. Digitalisaatiomittareita arvioidaan tarvit-
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taessa uudelleen kaupungin digitalisaatiosuunnitelman edetessä. Mitta-
ri raportoidaan vuosittain.

Avointen rajapintojen määrä -mittarin valmisteluun on osallistunut laaja 
joukko asiantuntijoita kaupunginkansliasta ja toimialoilta. Valmistelun 
yhteydessä on kartoitettu erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa mittari. 
Avointen rajapintojen määrää seurataan erikseen ulkoisten ja sisäisten 
rajapintojen osalta. Mittarissa seurataan ulkoisten avointen rajanpinto-
jen määrää, tietojärjestelmien määrää ja näiden suhdelukua. Suhdelu-
vulla voidaan seurata avointen rajapintojen määrän kehitystä suhtees-
sa kaupungin koko tietojärjestelemien määrään. Sisäisten rajapintojen 
määrän lisäksi seurataan myös tietojärjestelmien määrää ja näiden 
suhdelukua. Sisäisten rajapintojen määrä tuotetaan osana kokonai-
sarkkitehtuurityötä. Mittari raportoidaan kerran vuodessa. 

Oppimisen, koulutuksen ja oppimisympäristön kehitettävä mittari on 
varhaiskasvatuksen laatu, joka on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla. Varhaiskasvatuksen laatu -mittari seuraa koulutetun 
henkilöstön määrää ja pysyvyyttä. Koulutetun henkilöstön määrässä 
seurataan, kuinka monta lastentarhanopettajan tehtävää hoitaa henki-
lö, jolla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta. Henkilöstön pysyvyyttä 
kuvaa lastentarhanopettajien lähtövaihtuvuus eli erot kaupungin palve-
luista. Mittari raportoidaan kerran vuodessa. 

Kaupunkistrategian mittareiden seuranta

Strategian mukaisesti mittareiden seuranta tapahtuu osana talouden ja 
toiminnan seurantaa. Mittarit raportoidaan kolme kertaa vuodessa Ta-
louden ja toiminnan seurantaraporteissa sekä vuosittain tammikuussa 
alustavan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkistrategian puolivälin ar-
viointiin sekä loppuarviointiin tuotetaan laajempi katsaus kaupungin ti-
lanteesta mittareiden teemakokonaisuuksissa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Kehitettävät mittarit
2 Kaupunkitason strategiamittarikokonaisuus
3 Kehitettävät strategiamittarit visualisoinnit
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveysalan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2019 § 177

HEL 2018-001538 T 00 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.03.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

12.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.02.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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§ 201
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalai-
toksen ympäristöluvan tarkistamisesta

HEL 2019-000778 T 11 01 00 00

ESAVI/21521/2018

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n 
hakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistami-
sesta BAT -päätelmien vuoksi seuraavan lausunnon:

Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoskokonaisuus vastaa merkittävästä 
osasta Helsingin energiantuotantoa ja on siksi tärkeä osa Helsingin 
energiahuoltojärjestelmää. Laitoksen tuotantoa on jatkuvasti kehitetty 
vastaamaan energian tarpeeseen sekä ympäristönsuojelullisiin vaati-
muksiin ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Salmisaaren laitoksella on jo 
pitkään luotu edellytyksiä kivihiilen käytön vähentämiselle. Nykyisin 
Salmisaaressa voidaan polttaa pellettiä peruskuormakattilassa kivihii-
len ohella ja uudella lämpöä tuottavalla pellettikattilalla. Pelletin tai 
muun biomassan poltto on ensi vaiheessa nopea tapa korvata kivihiiltä 
suuressa mittakaavassa. On tärkeää kehittää monipuolisesti energian-
tuotantoa ja edistää uusiutuvia ja vähäpäästöisiä tuotantomuotoja. 

Helen Oy on tarkastellut hakemuksessaan BAT -päätelmiä kattavasti ja 
riittävällä tarkkuudella. Ympäristöluvan lupaehtoja ei ole tarkastelun pe-
rusteella tarpeen muuttaa BAT -päätelmien vuoksi peruskuormakattilan 
K1, pellettikattilan K6 ja apukattilan K8 osalta. Kattiloiden toiminnan 
voidaan katsoa vastaavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa eikä ym-
päristöluvan päästörajoja ole tarpeen muuttaa.

Huippu- ja varakattilalle K7 on esitetty poikkeamista BAT-päästörajois-
ta. Poikkeamista on lupahakemuksessa perusteltu ja arvioitu ympäris-
tönsuojelulain BAT-poikkeamista koskevien määräysten mukaisesti. 
Kattilan käyttötunnit rajoitetaan nykyisen ympäristöluvan määräyksen 
mukaisesti enintään 1500 tuntiin vuosittain vuodesta 1.7.2020 alkaen ja 
kattilan käytön ennakoidaan loppuvan vuonna 2029 kivihiilen käyttökiel-
lon myötä. 

BAT–päästörajojen saavuttaminen edellyttäisi mittavia investointeja 
vanhaan kivihiilikattilaan ja saavutettavat ympäristöhyödyt olisivat ko-
konaisuutena arvioiden vähäisiä. Investoinneilla ei saavutettaisi sellai-
sia hyötyjä, joilla olisi merkittävää vaikutusta paikallisiin olosuhteisiin, 
asukkaiden elinoloihin tai kaupungin kehittämisen edellytyksiin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 61 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/10
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Helsingin kaupunki puoltaa ympäristöluvan tarkistamista lupahakemuk-
sen mukaisesti siten, että kattilat K1, K6 ja K8 BAT-tasoisina voivat 
toimia nykyisen ympäristöluvan päästöehdoilla. Kattilan K7 päästörajat 
on ympäristönsuojelulain 78 § mukaisesti arvioiden perusteltua pitää 
pääsääntöisesti nykyisten lupaehtojen mukaisina. Mikäli osoittautuu, et-
tä kattilaa K7 on tarpeen käyttää huomattavasti tässä lupahakemuk-
sessa oletettua vuotta 2029 pidempään, on investointien hyöty-kustan-
nustarkastelut syytä uusia ja päästörajat arvioida uudelleen.

Helsingin kaupunki totesi lisäksi, että Helsingin kaupungin ympäristö-
palvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena 
antanut asiasta lausunnon 21.2.2019. 

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 18.1.2019, Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan 
tarkastaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

2 Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi suurten poltto-
laitosten BAT -päätelmien julkaisun takia 31.10.20018

3 Hakemuksen täydennys 27.12.2018
4 Parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltaminen Salmisaaren voi-

malaitoksessa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Helen 
Oy:n hakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkis-
tamiseksi BAT -päätelmien vuoksi. Lausuntoa on pyydetty 11.3.2019 
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mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
19.3.2019 asti.

Hakemus

Helen Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n mukaista 
ympäristölupamääräysten tarkistamista suurten polttolaitosten BAT -
päätelmien julkaisun vuoksi.

Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren voimalaitokseen kuuluu kaksi voimalaitosrakennusta A ja 
B. Laitoksella käytettävät kattilat, polttoainetehot ja pääpolttoaineet 
ovat seuraavat: peruskuormakattila K1 (506 MW, kivihiili ja puupelletti), 
huippu- ja varakattila K7 (185 MW, kivihiili), lämpökattila K6 (99 MW, 
puupelletti) ja apukattila K8 (8,24 MW, kevyt polttoöljy). Laitoskokonai-
suuteen kuuluvat lisäksi kaksi kylmäkeskusta, kaksi lämpöakkua, 
Tammasaaren polttoainesatama, maanalainen kivihiilivarasto, maana-
laiset raskaan ja kevyen polttoöljyn varastot sekä toimisto-, korjaamo- 
ja varastotilat. Laitoksella tuotetaan sähköä, kaukolämpöä sekä kauko-
jäähdytystä.

Laitoksella on toiminnalleen voimassa olevat ympäristölainsäädännön 
ja kemikaalilainsäädännön mukaiset lupapäätökset. Edellisen ympäris-
tölupahakemuksen jättämisen jälkeen (2013) laitos on saanut seuraa-
vat ympäristölupia koskevat päätökset: toiminnan oleellinen muuttami-
nen ja lupamääräysten tarkistaminen (2014), toiminnan muutos ja uu-
det kattilat (2015), päätös ympäristölupapäätöstä koskevaan valituk-
seen (lupamääräykset 24 ja 25) HO (2016), päätös ympäristölupapää-
töstä koskevaan valitukseen KHO (2017). Turvallisuus ja kemikaalivi-
rasto Tukes on vuosina 2013-2017 tehnyt päätökset laitoksen vaarallis-
ten kemikaalien käytön muutoksesta, B-voimalaitoksen nestekaasujär-
jestelmän muutoksesta, pellettilämpökeskuksen rakentamisesta, polt-
toöljyn autolastauspaikan muutoksista sekä voimalaitoksen turvalli-
suusselvityksestä.

BAT–päätelmät

Euroopan komissio on tehnyt toimeenpanopäätöksen (2017/1442/EU) 
suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) 
koskevista päätelmistä. Päätelmät julkaistiin 17.8.2017. Laitoksen ym-
päristölupa on tarkistettava, jos lupa ei vastaa voimassa olevia BAT-
päätelmiä.

Helen Oy on tarkastellut toimintansa ja nykyisen ympäristölupansa lu-
pamääräykset suhteessa BAT-päätelmiin. Yleiset päätelmät koskevat 
mm. johtamisjärjestelmää, toiminnan ja päästöjen tarkkailua, polton op-
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timointia, häiriötilanteiden hallintaa ja tarkkailua, vedenkäytön ja jäteve-
sipäästöjen vähentämistä, jätteen vähentämistä sekä melupäästöjen 
vähentämistä.

Kivihiilikattiloita (Salmisaaressa K1 ja K7) koskevat BAT -päätelmät 
polton optimoinnista, energiatehokkuustasoista, päästökomponenttien 
kuten typen oksidien, hiilimonoksidin, rikinoksidien, vetykloridin, vetyf-
luoridin ja elohopean sekä hiukkasten päästöjen vähentämistekniikoista 
ja päästöistä ilmaan.

Biomassakattiloita (Salmisaaressa K6) koskevat päätelmät energiate-
hokkuudesta, typen oksidien ja hiilimonoksidin, rikinoksidien, vetyklori-
din ja vetyfluoridin, hiukkaspäästöjen ja elohopeapäästöjen vähentä-
mistekniikoista ja päästöistä ilmaan.

Helen Oy on verrannut BAT-päätelmiä Salmisaaren laitoksen käytössä 
olevaan tekniikkaan ja ympäristölupamääräysten ehtoihin. Helen Oy 
esittää, että laitoksen toiminta on käyttöön oton ajankohdan huomioon 
ottaen BAT-päätelmien mukaista, lukuun ottamatta huippu- ja varakatti-
laa K7. Koska kattiloiden K1, K6 ja K8 katsotaan vastaavan jo nykyisel-
lään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, lupahakemuksessa esite-
tään noudatettavaksi niille voimassaolevan ympäristöluvan päästörajo-
ja.

Poikkeaminen BAT–päästörajoista

Helen Oy hakee kattilalle K7 poikkeamista BAT-päästörajoista rikki-
dioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöille. IE-direktiivin päästö-
rajat ovat kattilakohtaisesti rikkidioksidille 800 mg/m³n, typenoksideille 
450 mg/m³n, ja hiukkasille 12 mg/m³n. BAT-päästötason mukaiset ar-
vot olisivat rikkodioksidille 220 mg/m³n, typenoksideille 220 mg/m³n ja 
hiukkasille 20mg/m³n.

Kattilan K7 hiukkasten BAT-taso alittuu normaaliajotilanteessa, jossa 
savukaasut johdetaan kattilan K1 savukaasujen kanssa rikinpoistolai-
toksen kautta B-voimalaitoksen savupiippuun. Jos K1 ei ole käytössä 
johdetaan savukaasut A-voimalaitoksen piippuun ilman rikinpoistoa.

Koska kattiloiden K1 ja K7 savukaasut kulkevat molempien käydessä 
yhteistä reittiä rikinpoistosta samaan savupiippuun, esitetään lisäksi, et-
tä kattilakohtaisista päästörajoista muodostetaan painottaen yhteinen 
samanaikaisen käytön päästöarvo, joka on rikkidioksidille 309 mg/m³n 
ja hiukkasille 14 mg/m³n. Kattilan K1 oma päästöraja rikkidioksidille on 
130 mg/m³n ja hiukkasille 12 mg/m³n.

Päästörajoista poikkeaminen on mahdollista ympäristönsuojelulain 78 § 
määritellyin edellytyksin. Poikkeamisen edellytyksissä tulee aina arvioi-
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da ja verrata BAT-päästötason saavuttamisen kustannukset saavutet-
taviin laskennallisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
paikalliset olosuhteet sekä ympäristön laatuvaatimukset.

Helen on tarkastellut tekniset mahdollisuudet saattaa kattilan K7 pääs-
töt BAT-tasolle. Bat-päästötaso typenoksideille voitaisiin saavuttaa jär-
jestelmällä, johon kuuluvat uudet low Nox–polttimilla, modifioimalla il-
majärjestelmää ja asentamalla urearuiskutuspuhdistinjärjestelmä. Rik-
kidioksidin BAT-taso arvioidaan mahdolliseksi saavuttaa kalkkipohjai-
sella savukaasunpuhdistuksella ja uudella sähkösuodattimella. Typen-
poiston lisäkustannukset ovat noin 7,3 miljoonaa euroa ja rikinpoiston 
lisäkustannukset noin 11,8 miljoonaa euroa. Ympäristöhyötyjen arvoksi 
lasketaan 1,3 miljoonaa euroa typenoksideille ja rikkidioksidille 5,2 mil-
joonaa euroa laitoksen arvioidulle käyttöajalle, jonka oletetaan päätty-
vän 2029 mahdollisen kivihiilen käyttökiellon myötä. Kustannus-hyöty-
tarkasteluiden perusteella kustannukset ovat merkittävästi saavutetta-
via hyötyjä suuremmat.

Kattilan K7 päästöjen vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun arvioidaan 
poikkeamishakemuksessa vähäiseksi. Helsingin pitkäaikaisen ilman-
laatutarkkailun perusteella energiatuotannon päästöjen vaikutus on ar-
vioitu pieneksi. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvityksen 
perusteella koko pääkaupunkiseudun energiatuotannon typenoksidien 
päästöt olivat korkeimmillaan 1 % vuosiraja-arvosta ja alle 5 % vuoro-
kausiohjearvosta. Rikkidioksidipäästöt olivat noin 3,5, % ilmanlaadun 
vuosiraja-arvosta ja Helsingin kantakaupungissa 5-10 % vuorokausioh-
jearvosta.

Kattilan K7 päästötason pudottaminen IED-tasosta BAT-tasolle arvioi-
daan ilmanlaadun paranemisen ja pitoisuuksien pienenemisen kannalta 
vaikutuksiltaan marginaaliseksi.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 18.1.2019, Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan 
tarkastaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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2 Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi suurten poltto-
laitosten BAT -päätelmien julkaisun takia 31.10.20018

3 Hakemuksen täydennys 27.12.2018
4 Parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltaminen Salmisaaren voi-

malaitoksessa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2019 § 184

HEL 2019-000778 T 11 01 00 00

ESAVI/21521/2018

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.03.2019 Pöydälle

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Marko Karvinen, Wille 
Rydman

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Ve-
sikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

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

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 102

HEL 2019-000778 T 11 01 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 66 (75)
Kaupunginhallitus

Asia/10
18.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoskokonaisuus vastaa merkittävästä 
osasta Helsingin energiantuotantoa ja on siksi tärkeä osa Helsingin 
energiahuoltojärjestelmää. Laitoksen tuotantoa on jatkuvasti kehitetty 
vastaamaan energian tarpeeseen sekä ympäristönsuojelullisiin vaati-
muksiin ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Salmisaaren laitoksella on jo 
pitkään luotu edellytyksiä muun muassa kivihiilen käytön vähentämisel-
le. Nykyisin Salmisaaressa voidaan polttaa pellettiä peruskuormakatti-
lassa kivihiilen ohella ja uudella lämpöä tuottavalla pellettikattilalla. Pel-
letin tai muun biomassan poltto on nopea tapa korvata ensi vaiheessa 
kivihiiltä suuressa mittakaavassa. On kuitenkin tärkeää jatkossa edel-
leen kehittää energiantuotantoa monipuolisesti edistäen uusiutuvia ja 
vähäpäästöisiä tuotantomuotoja. 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helen Oy on tar-
kastellut BAT-päätelmät kattavasti ja riittävällä tarkkuudella. Nykyisen 
ympäristölupaehtojen päästörajoja ei ole tarkastelun perusteella tar-
peen muuttaa BAT-päätelmien takia peruskuormakattilan K1, pelletti-
kattilan K6 ja apukattilan K8 osalta. Kattiloiden toiminnan voidaan kat-
soa vastaavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ympäristöluvan 
päästörajoja ei ole tarpeen siksi muuttaa. 

Huippu-ja varakattilalle K7 on esitetty poikkeamista BAT-päästörajoista. 
Poikkeamista on lupahakemuksessa perusteltu ja arvioitu ympäristön-
suojelulain BAT-poikkeamista koskevien määräysten mukaisesti. Katti-
lan käyttötunnit rajoitetaan nykyisen ympäristöluvan määräyksen mu-
kaisesti enintään 1500 tuntiin vuosittain vuodesta 1.7.2020 alkaen ja 
kattilan käytön ennakoidaan loppuvan vuonna 2029 kivihiilen mahdolli-
sen käyttökiellon myötä. 

BAT- päästörajojen saavuttaminen edellyttäisi mittavia investointeja 
vanhaan kivihiilikattilaan ja saavutettavat ympäristöhyödyt ovat koko-
naisuutena arvioiden vähäisiä. Investoinneilla ei saavutettaisi sellaisia 
hyötyjä, joilla olisi merkittävää vaikutusta paikallisiin olosuhteisiin, 
asukkaiden elinoloihin tai kaupungin kehittämisen edellytyksiin. 

Lautakunta puoltaa ympäristöluvan tarkistamista lupahakemuksen mu-
kaisesti siten, että kattilat K1, K6 ja K8 BAT-tasoisina voivat toimia ny-
kyisen ympäristöluvan päästöehdoilla. Kattilan K7 päästörajat on ympä-
ristönsuojelulain 78 § mukaisesti arvioiden perusteltua pitää pääsään-
töisesti nykyisten lupaehtojen mukaisina. Mikäli osoittautuu, että katti-
laa K7 on tarpeen käyttää huomattavasti tässä lupahakemuksessa ole-
tettua vuotta 2029 pidempään, on investointien hyöty-kustannustarkas-
telut syytä uusia ja päästörajat arvioida uudelleen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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§ 202
Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tarjouspyyntöön osal-
listuneille.

  
 Tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-3, 9 Ei toimenpidettä.
  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille.
  
 Tiedoksi Taloushallintopalveluille.
  
6 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille.
  
 Tiedoksi kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostolle, 

tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.
  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
8 Tiedoksi pelastuslaitokselle.
  
10 Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
  
11 Kaupunginhallitus kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 

2020 talousarvioehdotukseen sisältyvää investointisuunni-
telmaa laadittaessa sopeuttamaan tulevien vuosien jouk-
koliikenneinvestointinsa siten, että Raide-Jokerin pikarai-
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tiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista huoli-
matta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupun-
gin asettamassa investointiraamissa.

  
 Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
  
12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Urhea-halli Oy:lle.
  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 

yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslau-
takunnalle.

  
13 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 

yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslau-
takunnalle.

  
 Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
14 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
15 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayh-
tymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhty-
mälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes, Helsin-
ki).

  
 Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölauta-

kunnalle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.
  
 Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
16 - 47 Talousarvioaloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
48 - 53 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 203
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 11. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 11.3.
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 12.3.
- ympäristö- ja lupajaosto 15.3.
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 12.3.
- sosiaali- ja terveysjaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ja 203 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 196 §.

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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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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Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Mari Tammisto
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Pia Pakarinen

Tomi Sevander Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.03.2019.


