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Kokousaika 29.04.2019 16:00 - 17:42

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja
esteellinen: 292 §

Arhinmäki, Paavo kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Hernberg, Kaisa esteellinen: 283 - 285 §
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus poistui 17:40, poissa: 292 §
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille esteellinen: 283 - 285 §
Sazonov, Daniel esteellinen: 283 - 285 §
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 17:13, poissa: 280 - 292 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
poistui 16:46, poissa: 279 - 292 §

Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
poistui 16:44, poissa: 278 - 292 §

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
esteellinen: 277 §

Hyvärinen, Silja vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-
taja

Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-
lajohtaja
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esteellinen: 277§
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Enroos, Asta va. henkilöstöjohtaja
Haahtela, Ilkka vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Malinen, Matti vs. rahoitusjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Nelskylä, Maria vs. kaupunginsihteeri

poistui 17:18, poissa: 283 - 292 §
Hopeakunnas, Maisa tiedottaja
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Menna, Lauri johtava asiantuntija

poistui 16:44, poissa: 278 - 292 §

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
261 - 291 §

Paavo Arhinmäki kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja
292 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
261 §

Juha Summanen hallintojohtaja
262 - 263 §, 277 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
264 - 276 §, 278 - 292 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
261 - 292 §
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§ Asia

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

262 Asia/2 V 8.5.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
varajäsenen valinta

263 Asia/3 V 8.5.2019, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

264 Asia/4 V 8.5.2019, Toimitilojen vuokraaminen NCC Property Development 
Oy:ltä ja Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan käyttöön

265 Asia/5 V 8.5.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6)

266 Asia/6 V 8.5.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuun-
nitelma

267 Asia/7 V 22.5.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätö-
sehdotusten selkeyttämisestä

268 Asia/8 V 22.5.2019, Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen 
seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi

269 Asia/9 V 22.5.2019, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtu-
man lopettamiseksi

270 Asia/10 V 22.5.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkos-
ken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta

271 Asia/11 V 22.5.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rau-
hoittamisesta festivaaleilta

272 Asia/12 V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaali-
kasvatuksen kehittämisestä

273 Asia/13 V 22.5.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan raken-
tamisesta Alppipuistoon

274 Asia/14 V 22.5.2019, Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumi-
sesta Global Active City -ohjelmaan

275 Asia/15 V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite perhetyön tuomisesta päi-
väkoteihin

276 Asia/16 V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 
2019
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277 Asia/17 Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2019

278 Asia/18 Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muutta-
minen ja yhtiön pääomittaminen

279 Asia/19 Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

280 Asia/20 Henkilöstöraportti 2018

281 Asia/21 Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun 
Tontin ja Asunto Oy Castellum, Helsingin kanssa liittyen asemakaavan 
muutokseen nro 12493 (Taka-Töölö)

282 Asia/22 Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 luonnoksesta

283 Asia/23 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi vaihtoehtoisista suunnitelmista 
kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-luvun aika-
na

284 Asia/24 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi kaukolämpöverkon avaami-
sesta muiden energiantuottajien käyttöön

285 Asia/25 Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi tutkitusti vähäpäästöiseen 
kaukolämpöjärjestelmään siirtymisestä

286 Asia/26 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja 
ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa

287 Asia/28 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset

288 Asia/29 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomises-
ta valtuuston päätettäväksi

289 Asia/30 Valtuutettujen Maria Ohisalo ja Petrus Pennanen toivomusponnet kou-
lujen ylijäämäruuan jakelusta

290 Asia/31 Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

291 Asia/32 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

292 Asia/27 Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi peruskorjauksiin varautumi-
sesta kaupungin omassa ARA-kannassa
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§ 261
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 Daniel 
Sazonovin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Veronika Honkasalon.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 262
V 8.5.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton varajäsenen valinta

HEL 2019-004462 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kiia Klemolalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Suvi Pulkkisen varajäseneksi (Antti Möllerin henkilökohtai-
nen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen 
jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudek-
si. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.4.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginvaltuusto valitsi Kiia Klemolan (Vihr.) 7.6.2017 (§ 265) vara-
jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Kiia Klemola pyytää 6.4.2019 
eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajä-
senen luottamustoimesta.

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.

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.

Hallintosäännön 2 luvun 7 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan suomenkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua suo-
menkieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Taru Jänkälä, hallintoasiantuntija, puhelin

taru.jankala(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.4.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 263
V 8.5.2019, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2019-004837 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Atte Harjanteelle eron liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ jäseneksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Atte Harjanteen (Vihr.) 7.6.2017 § 271 jäse-
neksi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Atte Harjanne pyytää 17.4.2019 eroa liikenneliikelaitoksen 
jäsenen luottamustoimesta.
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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.

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
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 264
V 8.5.2019, Toimitilojen vuokraaminen NCC Property Development 
Oy:ltä ja Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan käyttöön

HEL 2018-006162 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 11.1.2019 päi-
vätyn hankesuunnitelman "Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilat, 
Fredriksberg A- ja B-talo” mukaiset tilat siten, että B-talosta vuokratta-
ville 3 121 m² tiloille 15 vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle pääomi-
tettu arvonlisäveroton vuosivuokra on 7 040 294 euroa (alv 0%) ja A-ta-
losta vuokrattaville 1 597,5 m² tiloille 17 vuoden määräaikaiselle vuok-
ra-ajalle pääomitettu vuosivuokra on 3 564 757 euroa (alv 0%). Vuosi-
vuokra on yhteensä 10 605 051 euroa (alv 0 %) kustannustasossa 
12/2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119
2 Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 

3
3 Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG  Konepajankuja 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantajat Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä pal-
velukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. 
Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen 
Helsingin alueelle. Toimipisteet sijaitsevat Kisahallissa Paavo Nurmen 
kujalla, Pasilan kirjastossa Rautatieläisenkadulla, Taidemuseontiloissa 
Tennispalatsissa, Helsingin kaupunginmuseon tiloissa Aleksanterinka-
dulla ja Fredriksbergin A-talossa Konepajankujalla.

Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantunti-
ja-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen moniti-
latoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta. Hankkeessa tavoitellaan kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan tilankäytön tehostamista ja taloudellisen 
säästön aikaan saamista tilakustannuksissa. 

Tilavaihtoehtotarkastelu, hankkeen suunnittelu sekä vuokrasopimus-
luonnosten laadinta on valmisteltu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
sekä kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Toimialojen näkemyk-
sen mukaan tavoitteet saavutetaan parhaiten sijoittamalla toimipiste 
Vallilan vanhalle konepaja-alueelle uudisrakennuksiin osoitteissa Ko-
nepajankuja 1 ja Konepajankuja 3. Yhteensä noin 4 700 m²:n suurui-
sessa vuokratilahankkeessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilan 
käyttö tehostuu 3 436 m²:llä ja tilojen suorat vuosikustannukset alentu-
vat noin 215 000 euroa vuodessa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 29.1.2019 § 15 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Fredriksbergin toimistotilat Vallilan konepaja-alueella

Hankesuunnitelman tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen 
nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta. Tiloja etsit-
tiin keväällä 2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympä-
ristön toimialan toimitilavuokrausyksikön yhteistyönä. 

Vaihtoehtotarkastelun kohteena olivat kaupungin omistamat kiinteistöt 
sekä ulkopuolisilta vuokrattavat tilat. Tarkastelussa oli mukana myös 
Stadion-säätiön hallinnoima Olympiastadion, jossa ei kuitenkaan ollut 
vuokrattavissa riittävästi yhteistä tilaa. Ulkopuolisilta vuokrattavia tiloja 
tarkasteltiin Herttoniemen, Sörnäisten, Vallilan ja Ilmalan alueilta. Osin 
ulkopuolisilta vuokrattavien vapaiden tilojen vuokrahinnat olivat korkeat, 
osin tilat eivät täyttäneet käyttäjän tarvetta toteutusaikataulun, koon, si-
jainnin tai tilaratkaisujen osalta.
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Fredriksbergin toimistotilat Vallilan konepaja-alueella nousivat vertai-
lussa mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Fredriksbergin toimistotilat sijaitse-
vat liikenteellisesti helposti saavutettavassa paikassa, vuokrataso on 
sopiva ja uudistilojen kunto suhteessa tarjolla oleviin vuokratiloihin 
puoltavat valintaa.

Vuoden 2018 syksyllä on valmisteltu hankesuunnitelman ensimmäinen 
vaihe A-talon (1 597,5 m²) osalta. Hankesuunnitelma on päivätty 
1.10.2018 ja se on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaostossa 23.10.2018 § 116. Päätöksen 
mukaan kaupunkiympäristön toimiala vuokraa Fredriksbergin A-talon 3. 
kerroksen liiketilat yhteensä 1 597,5 m² kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan käyttöön 1.10.2018 alkaen. Vuokra-aika on määräaikainen ensim-
mäiset kolme vuotta, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi 
voimassa olevana. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan vuokrasopimus 
päättyy välittömästi, mikäli kaupunki päättää vuokrata tilat pidemmällä 
vuokra-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut A-talon tilat 
käyttöön syksyllä 2018, jolloin luovuttiin Hietaniemenkatu 9:n ja Kale-
vankatu 6:n tiloista, joissa työskenteli nuorisopalvelukokonaisuuden, 
toimialan hallinnon sekä yleisten kulttuuripalvelujen henkilöstöä. Vuok-
rauksen myötä vapautuneet kaupungin omistamat tilat Hietaniemenka-
tu 9:stä on yhtä tilaa lukuun ottamatta vuokrattu sosiaali- ja terveystoi-
mialan kotihoidon sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päiväko-
din käyttöön. 

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta, sillä työskentely nykyisissä tilois-
saan jatkuu aina kesään 2020 asti, jolloin B-talon uudet tilat valmistuvat 
ja toimialan toimitilat Kisahallissa Paavo Nurmen kujalla, Pasilan kirjas-
tossa Rautatieläisenkadulla, Taidemuseon tiloissa Tennispalatsissa ja 
kaupunginmuseon tilat Aleksanterinkadulla vapautuvat muuhun käyt-
töön. Vapautuvia toimistotiloja on tarkoitus vuokrata sekä sisäisille toi-
mijoille että ulkopuolisille yrityksille. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoi-
mialalla on toimistotilojen tarve Pasilan alueella. Kisahallin rakennuk-
sen perusparannus on investointiohjelmassa esitetty alkavaksi vuonna 
2023, joten tilojen tyhjänä olo ajoittuisi noin 8/2020–6/2023 väliselle 
ajalle. Kisahallin peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus luopua sen 
kaikista toimistotiloista. 

Hankesuunnitelma

A-talon 3. kerroksen tiloihin on toteutettu monitilatoimisto noin 100 
työntekijälle. B-talon tilat jakautuvat kolmeen kerroksen ja kellariin.

 1.kerroksen aula (n. 680m²) on julkista tilaa, jossa sijaitsevat koh-
taamis- ja asiakaspalvelutilat. Aulassa järjestetään sekä toimialan 
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henkilökunnalle yhteisiä tapahtumia että asiakkaille suunnattua toi-
mintaa.

 2. kerros (1 056m²) on puolijulkista tilaa, jossa sijaitsee kokous- ja 
ryhmätilat sekä osa henkilökunnan toimistotiloista ja ulkoterassi 
(196 m²). 

 3. kerrokseen (1 060m²) toteutetaan muuntojoustava monitilatoimis-
to henkilökunnan käyttöön. 

 B-talon kellarikerroksessa sijaitsee varastotilat (n. 100 m²). 

B-talon 3. kerroksen tilat yhdistetään vuonna 2018 valmistuneeseen A-
talon 3. kerroksen tiloihin talot yhdistävällä kulkusillalla. Fredriksbergin 
A-talon ja B-talon vuokratilojen laajuus on yhteensä noin 4 700m².

Vuokrasopimukset ja tilakustannukset

Vuokrasopimus NCC Property Development Oy:ltä vuokrattavista tilois-
ta osoitteessa Konepajankuja 3 koskee yhteensä noin 2 825 m² suurui-
sia toimistotiloja, noin 100 m²:n suuruista varastoa sekä 196 m²:n suu-
ruista ulkoterassia niiden valmistumisesta noin 1.6.2020 lukien. Vuok-
ra-aika on määräaikainen ensimmäiset 15 vuotta, minkä jälkeen vuok-
rasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin. Toimistotiloista maksettava pääomavuokra on 46 612,5 
euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) ja varaston pääomavuokra on 1 250 eu-
roa (12,50 euroa/m²/kk). Toimistotilojen ylläpitovuokra on arviolta yh-
teensä 12 712,50 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m²/kk) ja varaston 225 eu-
roa/kk (2,25 euroa/m²/kk). Terassista maksetaan pääomavuokraa 686 
euroa/kk (3,50 euroa/m²/kk). Pääomavuokrat on sidottu elinkustannu-
sindeksiin ja ylläpitovuokra toteutuneisiin kustannuksiin. Vuokran mää-
rä on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että perusindeksi on sopi-
muksen allekirjoittamishetkellä viimeksi julkaistu indeksi. Kohteen 
suunnittelusta ja rakennuttamisesta lupineen vastaa vuokranantaja 
vuokrasopimusluonnoksen liitteiden mukaisesti lukuun ottamatta käyt-
täjä toimialan toimintaan liittyvää mahdollista erityissuunnittelua (esim. 
kokous- ja esiintymistekniikan suunnittelu, sisustussuunnittelu). Mah-
dolliset muutos- ja lisätyöt vuokranantaja toteuttaa kustannuksellaan ja 
käyttäjä maksaa ne lisävuokrana erikseen sovittavalla maksuajalla tai 
laskua vastaan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti hanke-
suunnitelmassa arvioiduissa rajoissa. 

Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 2.

Vuokrasopimus Swiss Life Asset Management AG:lta vuokrattavista ti-
loista osoitteesta Konepajankuja 1 koskee 1 597,5 m² suuruisia kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan käytössä jo olevia uudiskohteen toimistotilo-
ja. Vuokra-aika on määräaikainen ensimmäiset 16,5 vuotta, minkä jäl-
keen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuu-
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kauden irtisanomisajoin. Näin molempien talojen vuokrasopimukset 
ovat määräaikaisia siten, että ne päättyvät samaan aikaan. Tiloista 
maksettava pääomavuokra on 31 151,25 euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) 
ja ylläpitovuokra arviolta 7 188,50 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m²/kk). 
Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra to-
teutuneisiin kustannuksiin.

Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 3.

Vuokrasopimusten ylläpitovuokrat tasataan kerran vuodessa A- ja B-ta-
lon kiinteistöyhtiön tilintarkastajien lausunnon mukaisesti edellisen vuo-
den todellisia kustannuksia vastaavaksi ja laskutetaan näin ollen takau-
tuvasti toteutuneiden ylläpitokustannusten mukaan. Aiemmin liikaa 
maksetut ylläpitovuokrat hyvitetään ja liian vähän maksetut peritään 
erillislaskulla.   

A-talon aiempi vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti ilman ir-
tisanomista, mikäli kaupunki hyväksyy yhteensä noin 4 700 m²:n suu-
ruisten tilojen pitkäaikaiset vuokraukset. Alun perin NCC Property De-
velopment Oy:n kanssa solmittu A-taloa koskeva vuokrasopimus on 
siirtynyt sellaisenaan Swiss Life Asset Management AG -varainhoitoyh-
tiön hallinnoimalle rahastolle tapahtuneen kaupan myötä.

Kultturin ja vapaa-ajan toimialan tilakustannukseen lisätään tilahank-
keiden käsittelyohjeiden mukainen rakennukset ja yleiset alueet -palve-
lukokonaisuuden yleiskustannus 0,50 euroa/htm²/kk (alv. 0 %).

Aikataulu

Rakennustöiden on arvioitu kestävän 11/2018–5/2020 ja hanke on 
suunniteltu otettavaksi käyttöön kesällä 2020.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta on 27.11.2018 § 215 hyväksynyt 
hankkeen toista vaihetta koskevan tarveselvityksen. Lautakunta on 
29.1.2019 § 15 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 
Lausunnon mukaan hankesuunnitelman mukainen vuokra-ala vastaa 
hyvin tarveselvityksissä esitettyä yhteensä noin 4 700 m² yhteenlasket-
tua tavoitetta. Vuokrakustannukset hankesuunnitteluvaiheessa ovat 
kasvaneet, mutta säästö vuositasolla on edelleen kuitenkin noin 215 
000 euroa.

Lopuksi

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.
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Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikkö 
tekemään päätöksen mukaiset vuokrasopimukset sekä tekemään 
vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119
2 Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 

3
3 Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG  Konepajankuja 1

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokranantajat Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 15

HEL 2018-006162 T 10 01 04

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimitilojen 
Fredriksberg A ja B talo kokonaisuutta koskevasta hankesuunnitelmas-
ta, joka on päivätty 11.1.2019. Samalla lautakunta kehotti kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialaa käymään läpi toimialan arkisto- ja varastotilatar-
peet vielä tarkemmin. Tietotekniikalle on tarkoituksenmukaista, että on 
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aito mahdollisuus tietoteknisten laitteiden kuljettamiseen ja asennuk-
seen ilman ylimääräistä kantamista ja kerroksissa kuljettamista. Tapah-
tumia varten tulisi huomioida mahdolliset varastointi ja roudaus. Esitys-
tekniikan huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

Aikaisemmat päätökset

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan toimistotilojen vuokrausta koskevan ensimmäisen vaiheen 
tarveselvityksen 5.6.2018 ja toisen vaiheen tarveselvityksen 
27.11.2018.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma koskee tarveselvityksien mukaisesti kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan uusia toimitiloja Helsingin Vallilassa, jotka sijaitsevat 
osoitteessa Konepajakuja 1 ja 3. Tavoitteena on kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan johtamis-, asiantuntija- ja suunnittelutyötä tekevän yh-
teensä 300 työntekijän keskittäminen yhteisiin tiloihin Fredriksbergin A- 
ja B-talon toimitiloihin.

Sisällöllisesti hankesuunnitelmassa on huomioitu jo toteutettu monitila-
toimisto 115 työntekijälle A-talon 3. kerroksen tiloihin noin 1 600 m². B-
talon tilat n. 3 121 m² jakautuvat kolmeen kerroksen. 1. kerroksen aula 
(n. 680m²) on julkista tilaa, jossa sijaitsevat kohtaamis- ja asiakaspalve-
lutilat. Aulassa järjestetään sekä toimialan henkilökunnalle yhteisiä ta-
pahtumia että asiakkaille suunnattua toimintaa. 2. kerros (1 056m²) on 
puolijulkista tilaa, jossa sijaitsevat kokous- ja ryhmätilat sekä osa henki-
lökunnan toimistotiloista, sekä ulkoterassi (196 m²). 3. kerrokseen 
(1 060m²) toteutetaan muuntojoustava monitilatoimisto henkilökunnan 
käyttöön. B-talosta vuokrattavat 3. kerroksen tilat yhdistetään vuonna 
2018 valmistuneeseen A-talon 3. kerroksen tiloihin talot yhdistävällä 
kulkusillalla. Lisäksi hankesuunnitelmassa on huomioitu tarve B-talon 
kellarikerroksessa sijaitseville varastotiloille (noin 100 m²).

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Hankesuunnitelman mukainen vuokra-ala on yhteensä noin 4 719 htm², 
joka vastaa hyvin tarveselvityksissä esitettyä yhteensä noin 4 700 m² 
yhteenlaskettua tavoitetta. Pinta-ala on toisen vaiheen vuokraneuvotte-
luissa tarkentunut noin 25 m² ylöspäin talon yhteisten tilojen jyvityksen 
tarkentuessa. Lisäksi hankesuunnitelma sisältää tiloihin rajautuvat ulko-
terassin 196 m² ja hankesuunnittelun yhteydessä esitetyn varastotilan 
tarpeen kellarikerroksen noin 100 m² varastotiloista.

Vuokrakustannukset hankesuunnitteluvaiheessa ovat kasvaneet, mutta 
säästö vuositasolla on edelleen kuitenkin noin 215 000 euroa. Vuokra-
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aika on 15 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kuuden 
kuukauden irtisanomisajoin. Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin 
siten, että perusindeksi on sopimuksen allekirjoittamishetkellä viimeksi 
julkaistu indeksi (arviolta tammikuu 2019).

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Freddy Ekholm, työsuojeluvaltuutettu, puhelin: 310 71580

freddy.ekholm(a)hel.fi
Ville Mensio, kehittämisasiantuntija, puhelin: 040 486 66 57

ville.mensio(a)hel.fi
Mustafa Gürler, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 9

HEL 2018-006162 T 10 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

A
hyväksyy liitteen 1 mukaisen 11.1.2019 päivätyn "Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan toimitilat, Fredriksberg A- ja B-talo, Konepajankuja 1 - 3, 
00510 HELSINKI ” -nimisen toimitilahankkeen hankesuunnitelman si-
ten, että vuonna 2020 valmistuvasta B-talosta vuokrattaville tiloille 15 
vuoden määräaikaiselle vuokra-ajalle pääomitettu arvonlisäveroton 
vuokrasumma on 7 040 294 euroa ja vastaavasti A-talosta jatkovuokrat-
taville tiloille 17 vuoden määräajalle pääomitettu arvonlisäveroton vuok-
rasumma on 3 564 757 euroa, rahoitusvarauksineen lukuun ottamatta 
käyttäjän kustannuksia, on yhteensä 10 605 000 euroa kustannusta-
sossa 12/2018 ja siten, että hankkeen vuokra-ala on yhteensä noin 
4 719 htm²  ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
hyväksyy vuokrauksen NCC Property Development Oy:ltä Konepajan-
kuja 3, 00520 Helsinki yhteensä noin 2 825 m² suuruiset toimistotilat, 
noin 100 m²:n suuruisen varaston ja 196 m²:n suuruisen ulkoterassin 
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niiden valmistumisesta noin 1.6.2020 lukien. Vuokra-aika on määräai-
kainen ensimmäiset 15 vuotta (arvio 31.5.2035 saakka), jonka jälkeen 
vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuu-
kauden irtisanomisajoin. Toimistotiloista maksettava pääomavuokra on 
46 612,5 euroa/kk (16,5 euroa/m²/kk) ja varaston pääomavuokra on 
1 250 euroa (12,5 euroa/m²/kk). Toimistotilojen ylläpitovuokra on arviol-
ta yhteensä 12 712,5 euroa/kk (noin 4,5 euroa/m²/kk) ja varaston 225 
euroa/kk (2,25). Terassista maksetaan pääomavuokraa 686 euroa/kk 
(3,5 euroa/m²/kk). Pääomavuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja 
ylläpitovuokra toteutuneisiin kustannuksiin. Vuokrauksessa noudate-
taan liitteen 3 mukaista vuokrasopimusluonnosta.

C
hyväksyy vuokrauksen Swiss Life Ag:ltä osoitteesta Konepajankuja 1, 
00520 Helsinki yhteensä 1 597,5 m² suuruiset toimistotilat 1.2.2019 lu-
kien. Vuokra-aika on määräaikainen ensimmäiset 16 vuotta 6 kuukaut-
ta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 
kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin. Tiloista maksettava pääoma-
vuokra on 31 151,25 euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) ja ylläpitovuokra ar-
violta 7 188,5 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m²/kk).  Pääomavuokra on si-
dottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra toteutuneisiin kustannuk-
siin Vuokrauksessa noudatetaan liitteen 4 mukaista vuokrasopimus-
luonnosta.

D
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön päällikön teke-
mään edellä mainittuihin vuokrasopimuksiin vähäisiä muutoksia sekä 
allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365

raija.makinen-stormbom(a)hel.fi
Pia Wallin, projektiarkkitehti, puhelin: 09 310 21586

pia.wallin(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Ti-
lapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 11.10.2018 § 51

HEL 2018-006162 T 10 01 04

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Swiss Life Asset Management AG:lta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön osoitteesta Konepajankuja 1 
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autohallin paikkaoikeuksia yhdeksän (9) kappaletta 1.10.2018 lukien 
yhteensä 1 800 euroa/kk (200 euroa/kpl/kk) pääomavuokralla ja 157,5 
euroa/kk (17,5 euroa/kpl/kk) ylläpitovuokralla. Vuokrat on sidottu elin-
kustannusindeksiin. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva kuuden 
(6) kuukauden irtisanomisajoin ensimmäisen mahdollisen irtisanomisa-
jankohdan ollessa 31.4.2021, jolloin sopimus päättyy aikaisintaan 
31.9.2021. Muut ehdot liitteen 1 mukaiset.

Samalla yksikön päällikkö päättää vuokrata sisäisellä sopimuksella 
edellä mainitut autohallin paikkaoikeudet(9 kpl) kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalle edellä mainituin ja liitteen 1 mukaisin ehdoin. Kaupunkiym-
päristö ei peri kyseessä olevista paikkaoikeuksista hallintopalkkiota.

Sopimus astuu voimaan, kun kansliapäällikön mahdollinen oikeutus 
vuokrata on tehty ja kaupungin päätökset asiasta saavat lainvoimai-
suuden.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala on ilmoittanut tarvitsevansa kyseiset 9 
paikkaoikeutta pääasiassa nuorisopalvelun siirtyessä Hietaniemenkatu 
9:stä Konepajankuja 1:een.

Sopimuksen irtisanomisehdot ovat ko. kohteen toimistotilan sopimuk-
sen mukaiset.

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Tilapalvelut Toimitilavuokraus Yksikön päällikkö 07.06.2018 
§ 31

Lisätiedot
Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 310 40365

raija.makinen-stormbom(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.06.2018 § 161

HEL 2018-006162 T 10 01 04

Päätös

Kansliapäällikkö oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuok-
raus-yksikön päällikön vuokraamaan osoitteessa Konepajankuja 2 si-
jaitsevan yhteensä 1597,5 m2 suuruiset toimistotilat NCC Property De-
velopment Oy:ltä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön tilojen 
valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.12.2018 alkaen. Vuokra-
aika on määräaikainen ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen vuok-
rasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Tiloista maksettava 
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pääomavuokra on enintään 
31 151,25 euroa/kk (19,50 euroa/m2/kk) ja ylläpitovuokra arviolta 
7 188,5 euroa/kk (noin 4,50 euroa/m2/kk). Vuokriin lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero ja vuokrauksessa noudatetaan muutoin 
liitteenä olevaa vuokrasopimusluonnosta.   

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on löytää toimialan asian-
tuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville noin 300 henkilölle yhtei-
nen toimitila kehittyvältä kaupunkialueelta, koska nykyiset työpisteet 
ovat sijoittuneet toimialan muodostaneiden entisten virastojen vanhoi-
hin toimistotiloihin kuuteen eri toimipisteeseen. Saman aikaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla on niukkuutta varhaiskasvatuksen 
tiloista ja kasvuyrityskeskuksen laajentuminen Marian sairaala-alueella 
edellyttää sosiaali- ja terveystoimialan eteläisen kotihoidon kolmen yk-
sikön siirtymistä uusiin tiloihin.   

Kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikkö on etsinyt kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa soveltuvia tiloja sekä kaupungin 
omasta tilakannasta että ulkopuolisilta toimitilamarkkinoilta. Kaupungin 
omasta tilakannasta ei löydetty asetetut tavoitteet täyttäviä tiloja. Ulko-
puolisten vuokranantajien tarjoamista tiloista tarkasteltiin yhteensä 
kahdeksaa eri kohdetta, jotka sijaitsivat Herttoniemessä, Sörnäisissä ja 
Vallilassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön 
toimialan yhteisen näkemyksen mukaan yhteisille tiloille asetetut tavoit-
teet savutetaan sijoittamalla toimistotilat osoitteessa Konepajankuja 1 
sijaitsevaan uuteen monitilatoimistoon, jonka tilajakoihin ja pintamateri-
aaleihin voidaan vielä vaikuttaa. 

Vuokrattavaksi esitettäviin tiloihin voidaan sijoittaa yhteensä 100 henki-
löä, jotka nyt työskentelevät Hietaniemenkatu 9:ssä, Kalevankatu 6:ssa 
ja Fredrikinkatu 65:ssä sijaitsevissa toimipisteissä. Näin saadaan va-
pautettua Hietaniemenkatu 9:sään yksi kerros varhaiskasvatuksen 
käyttöön ja kaksi kerrosta kotihoidon yksiköille. Kalevankatu 6:n ulkoa 
vuokratuista toimistotiloista luovutaan vuokrattavien toimitilojen mah-
dollistamassa aikataulussa. Fredrikinkatu 65:stä vapautuvien tilojen tu-
levaa käyttöä selvitetään.

Mikäli kaupunki päätyy vuokraamaan lopulle kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekevällä henkilös-
tölle NCC Property Development Oy:ltä erillisellä vuokrasopimuksella 
saman toimitilahankkeen toisesta vaiheesta arviolta 3 000 m²:n toimiti-
lat 15 vuoden määräajaksi, on pääomavuokraksi sovittu nyt vuokratta-
vien tilojen osalta 26 358,75 euroa/kk (16,50 euroa/m²/kk) elinkustan-
nusindeksin huhtikuu 2018 tasossa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 17 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/4
29.04.2019

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

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen tilojen pääomitettu vuokra 
on neljältä vuodelta on noin 1 500 000 euroa, joten vuokrauksesta 
päättäminen kuuluu toimitilavuokraus-yksikön päällikön toimivaltaan. 

Lisätiedot
Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
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§ 265
V 8.5.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6)

HEL 2019-002582 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Vuosaaren asemakaavan 
muutokseen nro 12509 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 54010/5 
ja 6 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettäväs-
tä ajankohdasta lukien 30.12.2080 saakka. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavan muutos nro 12509

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Vuosaaren Rastilaan Retkeilijänkatu 11—15 alueelle on laadittu alueen 
kehittämistä ja rakentamista varten tarvittava asemakaavan muutos nro 
12509, joka on tullut voimaan 8.1.2019. Asemakaava-alueelle on 
suunniteltu asuinalue noin 220 uudelle asukkaalle. Kaava-alueelle on 
merkitty rakennusoikeutta yhteensä 9 860 k-m², josta asuinkerrosalaa 
on 9 480 k-m² ja liiketilojen kerrosalaa 380 k-m². Tonttien rakentamisen 
on tarkoitus alkaa kesän 2019 aikana, joten tonteille on tarpeen vahvis-
taa vuokrausperiaatteet. 

Asuntotontti 54010/5 on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisesti Asunto-osa-
keyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 13:lle. Asuntotontti 54010/6 on tarkoi-
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tus myöhemmin tehtävällä päätöksellä myydä Asunto-osakeyhtiö Hel-
singin Retkeilijänkatu 15:lle. Tontille on silti tarpeen vahvistaa vuok-
rausperiaatteet siltä varalta, ettei sitä myydäkään.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Retkeilijänkatu 11—15 asemakaavan muutos nro 12509 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 24.10.2018, § 342 ja se on tullut voimaan 
8.1.2019. Asemakaava-alueelle on suunniteltu asuinalue noin 220 uu-
delle asukkaalle. Kaava-alueelle on merkitty rakennusoikeutta yhteen-
sä 9 860 k-m², josta asuinkerrosalaa on 9 480 k-m² ja liiketilojen kerro-
salaa 380 k-m²

Sijaintikartta on liitteenä 2. Asemakaavakartta on liitteenä 3.

Tontti 54010/5 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) ja sen 
asuinrakennusoikeus on 2 240 k-m² ja liiketilan rakennusoikeus 50 k-
m². Tontin pinta-ala on noin 773 m². Osoite on Retkeilijänkatu. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 1.3.2019.

Tontti 54010/6 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) ja sen 
asuinrakennusoikeus on 4 700 k-m² ja liiketilan rakennusoikeus 80 k-
m². Tontin pinta-ala on noin 1 606 m². Osoite on Retkeilijänkatu, Ret-
keilijänsilta ja Vuoraitti. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 1.3.2019.

Varauspäätös

Tontti 54010/5 ja 54010/6 muodostivat aiemmin yhdessä tontin 
54010/3. Kaupunginhallitus on 28.11.2016, § 1081 päättänyt varata 
Avara Oy:lle tontin 54010/3 kumppanuuskaavoitusta ja valtion tuke-
mien lyhyen korkotuen vuokra-asuntojen sekä vapaarahoitteisten vuok-
ra-asuntojen suunnittelua varten 31.12.2018 saakka muun muassa 
seuraavin ehdoin:

 Tontille kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta tulee lähtökoh-
taisesti noin puolet toteuttaa valtion tukemina lyhyen korkotuen 
vuokra-asuntoina ja noin puolet vapaarahoitteisina vuokra-asuntoi-
na.

 Kumppanuuskaavoituksessa tulee tontin suunnittelussa kiinnittää 
huomiota siihen, että kaavaratkaisu mahdollistaa riittävässä määrin 
perheasuntojen (kaksi makuuhuonetta tai enemmän) toteuttamisen.

 Kumppanuuskaavoituksen tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin 
kanssa.

 Varauksensaaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeen viite- ja 
konseptisuunnitelman kiinteistöviraston tonttiosastolla.
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Vuokrauspäätökset

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on päät-
tänyt vuokrata asemakaavan muutoksen nro 12509 mukaisen ohjeelli-
sen tontin 54010/5 lyhytaikaisesti Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeili-
jänkatu 13:lle rakennusluvan hakemista varten ajaksi 1.12.2018—
30.11.2019 (27.11.2018, § 303) sekä vuokrata ohjeellisen tontin 
54010/6 lyhytaikaisesti Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 
15:lle rakennusluvan hakemista varten ajaksi 1.12.2018—30.11.2019 
(27.11.2018, § 302).

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
joka on linjassa tontista 54010/6 pyydetyn puolueettoman arvioijan an-
taman arviohinnan kanssa, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperiaatteet sekä tonttien sijainti, pyrkien yhdenmu-
kaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoi-
tusmuoto on tavanomaiseen tapaan otettu vuokrausperiaatteita määri-
tettäessä huomioon, samoin tonttien autopaikoituksesta ja rakennusten 
perustamisesta syntyvät kustannukset.

Valtion tukemana (muu kuin pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona 
toteuttavien tonttien osalta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) ei edellytä tonttihinnan sääntelyä ja siksi myös tontin 54010/5 
hinta on määritetty käyvän hinnan tasolle.  

Vertailutiedot

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto päätti 7.6.2017, § 
282 oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Kontula) asuinkerrostalotontin (AKS) 47031/12 pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion tukeman (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntotuotannon osalta 25 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) asuinker-
rostalotontin (AK) 54057/3 pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana valtion tukeman (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotannon 
osalta 26 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2017, § 193 oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mel-
lunkylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 12321 mukaiset oh-
jeelliset asuntotontit (AK) 47360/4 sekä 47361/8 ja 9 pitäen perusteena 
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elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana sääntelemättömän vapaarahoitteisen omistus- 
tai vuokra-asuntotuotannon osalta 27 euroa, ja valtion tukeman (pitkä 
korkotuki) vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon sekä Hitas-tuotan-
non osalta 25 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2015, § 192 oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan 54. kaupunginosan (Vuosaari) erityisasumisen 
tontin (AKS) 54052/6 tai siitä muodostettavat tontit pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana sääntelemättömän vapaarahoittei-
sen vuokra-asuntotuotannon osalta 27 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että tontille mahdollisesti toteutetta-
vien liike- ja julkisten tilojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavaa 14 euron kerrosneliömetrihintaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2013, § 404 oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Vuosaaren Rastilan asemakaavan muutokseen 
nro 11685 merkityt asuinkerrostalotontit 54008/5—8 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen vuokra-asunto-
tuotannon osalta 28 euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että tonteille asemakaavan edellyt-
tämällä tavalla rakennettavien liike-, toimisto- tai työtilojen osalta vuosi-
vuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana 22 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Edellä olevan perusteella esitetään, että asuinkerrostalotonttien (AK) 
54010/5 ja 6 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana sääntelemättömänä vapaarahoitteisena vuok-
ra-asuntotuotantona tai valtion tukemana (muu kuin pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 29 eu-
roa, joka vastaa nykyarvoltaan (1/2019, ind. 1950) noin 566 euron ker-
rosneliömetrihintaa. Tällöin maanvuokran teoreettinen vaikutus asu-
miskustannuksiin on noin 2,30 e/kk/m². 

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi. 
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Tonteille toteutettavien liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien tilo-
jen osalta vuosivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena viral-
lisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vas-
taavana kerrosneliömetrihintana vähintään 18 euroa, joka vastaa nyky-
arvoltaan (1/2019, ind. 1950) noin 351 euron kerrosneliömetrihintaa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (nro 18) mukaan asuntoton-
tin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräy-
tyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Asuntotontti 54010/5 on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisesti Asunto-osa-
keyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 13:lle. Asuntotontti 54010/6 on tarkoi-
tus myydä Asunto-osakeyhtiö Helsingin Retkeilijänkatu 15:lle. Asunto-
tontin 54010/6 myynnistä päätetään myöhemmin erikseen.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta, jolloin vuokra-aika päätyy 
31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Lopuksi

Arviokirja on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). 
Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin 
kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä
se on saatavissa kokouksen sihteeriltä

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Asemakaavan muutos nro 12509

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.04.2019 § 172

HEL 2019-002582 T 10 01 01 02

Retkeilijänkatu 13 ja 15

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaren asemakaavan muutok-
seen nro 12509 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 54010/5 ja 
6 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 266
V 8.5.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hanke-
suunnitelma

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Tiivistelmä

Tehtaankadun ala-asteen rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnal-
linen ja tekninen perusparannus, jonka yhteydessä rakennuksen oppi-
laskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmukaistetaan toiminnan vaatimus-
ten mukaisesti. Terveellinen sisäilma varmistetaan korjaamalla kos-
teusteknisesti puutteelliset rakenteet, rakentamalla salaojitusjärjestel-
mä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja välipohjarakenteiden täytöt 
sekä uusimalla talotekniset asennukset. Julkisivurappaus uusitaan, ik-
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kunat kunnostetaan, vesikatto uusitaan ja rakennuksen energiatehok-
kuutta parannetaan.

Hankkeen kustannusarvio on 15 400 000 euroa. Perusparannuksen on 
tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Se on laadittu kaupunkiympäristön ja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Tehtaankadun ala-asteen rakennus

Helsingin vanhimpiin kouluihin kuuluva jugendtyylinen Tehtaankadun 
kansakoulu on valmistunut vuonna 1908. Albert Nybergin suunnittele-
ma rakennus sijaitsee Ullanlinnassa osoitteessa Tehtaankatu 15−17. 
Rakennus on kaupungin omistuksessa ja siinä toimii nykyisin Tehtaan-
kadun ala-aste.

Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä So (kaupunkikuval-
lisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala). Helsingin kouluraken-
nusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa Tehtaanka-
dun ala-aste on luokiteltu arvokkaimpaan luokkaan. Rakennuksessa on 
vuosien varrella tehty lukuisia korjaustoimenpiteitä, mutta ei kattavaa 
perusparannusta.

Perusparannuksen tarpeellisuus

Kuntotutkimusten perusteella rakennus on laajan teknisen perusparan-
nuksen tarpeessa. Puutteellinen ilmanvaihto, epätiiveiden rakenteiden 
ilmavuodot, välipohjarakenteiden epäpuhtauslähteet, maanvastaisten 
rakenteiden kosteustekniset puutteet sekä alapohjan sisältämät haitta-
aineet aiheuttavat sisäilmariskejä. Talotekninen varustus on käyttöi-
känsä päässä. Ikkunat ovat kunnostuksen tarpeessa. Rakennuksen pa-
loturvallisuutta ja energiataloutta tulee parantaa. 

Koulun nykyinen oppilasmäärä on liian suuri rakennuksen ilmanvaih-
don sekä ruokahuolto- ja wc-tilojen kapasiteettiin nähden. Uuden ope-
tussuunnitelman mukainen opetustoiminta edellyttää tilojen päivittämis-
tä. Rakennuksen esteettömyyttä ja pihan toiminnallisuutta tulee paran-
taa.

Tehtaankadun ala-asteen oman oppilaaksiottoalueen väestöennuste ei 
kasva kymmenen vuoden aikana vaan on lievästi laskeva, mutta Ullan-
linnan, Eiran ja Kaivopuiston alueella on tällä hetkellä yhteensä noin 
200 lisäoppilaspaikan tarve. Tehtaankadun ala-aste on jatkossakin tär-
keä osa alueen kouluverkkoa ja rakennuksen oppilaskapasiteettia on 
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tarkoituksenmukaista lisätä. Perusparannuksen jälkeen koulussa on 
378 oppilaspaikkaa.

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Perusparannus käsittää koko rakennuksen ja pihan. Rakennuksen laa-
juus on 4 329 brm² (3 238 htm²) ja piha-alueen laajuus 2 957 m².

Hankkeessa varmistetaan terveellinen sisäilma korjaamalla kosteus-
teknisesti puutteelliset rakenteet, rakentamalla uusi salaojitusjärjestel-
mä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja välipohjarakenteiden täytöt 
sekä rakentamalla uusi koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Vanhat ik-
kunat kunnostetaan tai uusitaan, julkisivurappaus ja vesikatto uusitaan 
ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan.

Kellarikerroksessa sijaitsevia ruokahuollon tiloja laajennetaan ja järjes-
tellään uudelleen. Aulatiloja muutetaan opetuskäyttöön soveltuviksi ja 
luokkahuoneita yhdistetään toisiinsa uusilla oviaukoilla. Kädentaitojen 
tilakokonaisuutta, hallintotiloja sekä oppilashuollon tiloja uudistetaan. 
Wc-tiloja lisätään ja ajanmukaistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia. 
Rakennuksen esteettömyyttä ja tilojen akustiikkaa parannetaan. Uudet 
rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset suunnitellaan kulutusta 
kestäviksi, kunnostettaviksi ja helposti puhdistettaviksi. Piha-alueet 
kunnostetaan ja niiden toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan.

Rakennuksen paloturvallisuutta ja energiataloutta parannetaan ja lähes 
kaikki lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan. Rakennusauto-
maatio- ja sähköjärjestelmät uusitaan. Tilojen ja pihan valaistustehok-
kuutta parannetaan. Viestintä-, tietoverkko- ja turvajärjestelmät uusi-
taan. Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytkettävällä automaatti-
sella paloilmoitinlaitteistolla. Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestel-
mät uusitaan siten, että myös kouluajan ulkopuolinen käyttö on helposti 
mahdollista.

Hankkeen toteutusvastuu ja aikataulu

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelut.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua 
joulukuussa 2021. Tilojen käyttöönotto on viimeistään lukuvuoden 
alussa 2022.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus
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Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 15 400 000 euroa (3 557 euroa/brm²) lokakuun 2018 kustannusta-
sossa. 

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannukselle on va-
rattu 10 miljoonaa euroa vuosille 2020−2021. Alustava arvio on perus-
tunut koulujen perusparannushankkeiden keskimääräisiin toteutuneisiin 
kustannuksiin.

Tehtaankadun ala-asteen kohdalla rakentamiskustannuksia korottaa:

 Turvallisuuden ja terveellisyyden parantamisen edellyttämät kor-
jaukset (mm. ala- ja välipohjien haitta-aineiden poisto, julkisivurap-
pauksen uusiminen, ikkunoiden kunnostus/uusiminen, vesikaton 
uusiminen ja uuden ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen)

 Suojellun rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen
 Perusparannushankkeen suhteellisen pieni koko ja hankala sijainti 

keskusta-alueella
 Perusparannuksen myötä saavutettava erittäin tehokas tilankäyttö 

eli rakennuksen kokoon nähden suuri oppilasmäärä

Merkittävä osa kustannusten noususta (n. 3,6 milj. euroa) johtuu ra-
kennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden parantamiseen liittyvistä 
korjauksista. Muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisoh-
jelmaa tarkistettaessa.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus on 90 180 euroa kuu-
kaudessa eli 1 082 000 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on noin 
27,85 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 24,13 euroa/htm² ja 
ylläpitovuokran osuus 3,72 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 3 
238 htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustan-
nusten mukaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. 
Tuottovaade on tavallisesti kolme prosenttia, mutta tilahankkeiden kä-
sittelyohjeiden mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
kohdalla se voi poikkeustapauksissa olla alempi. Jos tuottovaade olisi 
kolme prosenttia, tilakustannus olisi noin 37,05 euroa/htm²/kk, yhteen-
sä 120 000 euroa kuukaudessa eli 1 440 000 euroa vuodessa. Pää-
omavuokran osuus olisi 33,33 euroa/htm²/kk.

Nykyinen vuokra on 16,90 euroa/htm²/kk, yhteensä 58 911 euroa kuu-
kaudessa eli 706 929 euroa vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 
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13,06 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,84 euroa/htm²/kk. Vuok-
ranmaksun perusteena on 3 485 htm². Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan vuosittaiset vuokrakustannukset nousevat perusparannuksen 
myötä n. 375 000 eurolla.

Kiinteistöstrategian valmistuttua tilakustannusten kohdentamisperiaate 
määritellään uudelleen siten, että arvorakennusten kalliimmat tilakus-
tannukset eivät nykyisellä tavalla enää kohdistu yksittäisiin rakennuk-
siin. Uusia tilakustannusten kohdentamisen periaatteita tullaan myö-
hemmin soveltamaan myös Tehtaankadun ala-asteen kohdalla.

Tarvittavat väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteu-
tuksen ajaksi kesästä 2020 vuoden 2021 loppuun. 

Väistötilaratkaisuksi on tutkittu useita erilaisia vaihtoehtoja, koska kes-
kustan alueelta on ollut vaikea löytää sijoituspaikkaa väistötilapaviljon-
geille. Toteutuskelpoisimpana ratkaisuna selvitetään Merikadun ja Ei-
ranrannan väliselle LP-1-alueelle sijoitettavia tilapäisiä paviljonkiraken-
nuksia. Alueella nykyisin talvisäilytettäville veneille tulisi siinä tapauk-
sessa osoittaa tilapäinen säilytyspaikka muualta. Yhtenä vaihtoehtona 
tutkittiin paviljonkien sijoittamista Hernesaaren tulevan koulun tontille, 
mutta se todettiin tulevien työmaiden vuoksi liian vaaralliseksi lapsille.

Väistötilan kustannukset 16 kuukauden ajalle ovat yhteensä noin 1 700 
000 euroa (alv. 0 %). Ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin 
rakentamiskustannuksiin. Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 
valmistumisen jälkeen samoja paviljonkeja voidaan hyödyntää Grunds-
kolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen väistötilana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 § 16 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita.

Perusparannus mahdollistaa turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja riittävät 
tilat Tehtaankadun ala-asteen toiminnalle. Perusparannuksen yhtey-
dessä tehtävillä muutoksilla rakennuksesta saadaan hyvin toimiva ja ti-
lankäytöltään entistä tehokkaampi koulu. Talotekniset järjestelmät uusi-
taan, energiatehokkuutta parannetaan ja kosteusvaurioituneet raken-
teet korjataan. Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, 
jotka mahdollistavat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen ja 
tilojen monipuolisemman käytön koulupäivän jälkeen. 
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Koulun tiloissa on mahdollista järjestää iltapäiväkerhotoimintaa perus-
parannuksen jälkeen. Liikuntatilat ovat asukaskäytössä arki-iltaisin, vii-
konloppuisin ja loma-aikoina. Kulunvalvonnan suunnittelussa varaudu-
taan siihen, että liikuntasali, ruokala ja käsityötilat sekä musiikkiluokka 
ja kuvataideluokka ovat asukaskäytössä kouluajan ulkopuolella. Lisäksi 
koulu toimii majoituskouluna isojen tapahtumien yhteydessä.

Hankesuunnitelman valmistelu, toimivalta ja kustannusten seuranta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Perusparannuksen suun-
nittelun yhteydessä on kuultu kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan, 
ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen asiantuntijoita, esteettömyy-
sasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstöä. Koulun opettajat ja oppilaskunta ovat osallistu-
neet pihan suunnitteluun.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää 
hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Perusparannus on toteutettava kaupunginvaltuuston hyväksymän 
enimmäishinnan puitteissa. Kaupunginhallitus tulee valtuuston päätök-
sen täytäntöönpanon yhteydessä kehottamaan kaupunkiympäristön 
toimialaa laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, 
jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista hankkeen kaikissa eri 
vaiheissa ja mahdollisiin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportti luovute-
taan pormestarille perusparannuksen valmistuttua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma 
3.12.2018

2 Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneris-
tyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tue-
taan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet tulee 
suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.
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Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.01.2019 
§ 3

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 
2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 267
V 22.5.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätö-
sehdotusten selkeyttämisestä

HEL 2018-010105 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mauri Venemiehen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aloitteen kuvaus

Mauri Venemies ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan aloite-
vastausten selkeyttämistä siten, että päätösehdotuksessa otetaan kan-
taa ryhdytäänkö aloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin.

Valtuutetulla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. 
Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukau-
den kuluessa aloitteen jättämisestä.

Valtuustoaloitteiden käsittely

Valtuutettujen aloitejärjestelmä on mekanismi, jolla valtuutettu voi tehdä 
toimenpiteitä sisältäviä ehdotuksia kaupungin asioista. Kaupunginhalli-
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tus vastaa aloitteisiin. Vastauksen valmistelu tapahtuu yhteistyössä 
aloitteen sisällön kannalta keskeisten tahojen kanssa.

Aloitevastauksessa kaupunginhallitus esittää mihin toimenpiteisiin se 
aikoo aloitteen johdosta ryhtyä. Aloitevastaus perustuu aloitteen sisäl-
lön kannalta keskeisten viranomaisten ja asiantuntijatahojen näkemyk-
seen. Aloitevastausta valmisteltaessa varmistetaan, että vastaus on st-
rategian ja talousarvion mukainen.

Aloitevastaus on luonteeltaan kaupunginhallituksen tahdonilmaisu sen 
suhteen, onko aloitteessa ehdotettua kokonaisuutta aihetta edistää. 
Lähtökohta on, että aloitevastauksessa esitetyt linjaukset huomioidaan 
kaupungin toiminnassa. Pääasiaratkaisun lopullisista toimenpiteistä 
kuitenkin tekee aina toimivaltainen viranomainen. Valtuusto ei tee var-
sinaista päätöstä aloitevastauksen perusteella.

Toimenpiteet aloitteen johdosta

Kaupunginhallitus pitää aloitevastausten selkeyttämistä kannatettava-
na.

Asiaa on tarkoituksenmukaista edistää osana valtuustoaloiteprosessin 
kehittämistä, jonka yhteydessä on suunniteltu yhteenvetokappaleen li-
säämistä aloitevastauksen loppuun.

Yhteenvetokappaleessa on tarkoitus kuvata kaupunginhallituksen tah-
totila aiempaa selkeämmin. Samalla on tarkoitus yhdenmukaistaa aloi-
tevastausten rakennetta, parantaa niiden luettavuutta ja korostaa aloi-
tevastauksen luonnetta mahdollisia varsinaisia toimenpiteitä valmiste-
levana toimenpiteenä.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainitun perusteella, ettei aloitteessa 
mainitun toimenpidekirjauksen sisällyttäminen aloitevastauksen päätö-
sosioon ole tarpeen. Aloitteen johdosta ei ole tarve ryhtyä muihin toi-
menpiteisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 268
V 22.5.2019, Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen 
seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi

HEL 2018-012500 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Dani Niskasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Dani Niskasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Dani Niskanen ja 20 valtuutettua esittävät aloitteessaan, et-
tä Helsingin kaupunki aloittaa neuvottelut valtion kanssa taloudellisen 
tuen saamiseksi Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuskuluihin 
muiden Pohjoismaiden tapaan.

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

Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueellisen elinvoiman edistämis-
tehtävän voidaan katsoa muodostavan lähtökohdan kaupungissa teh-
tävälle turvallisuusyhteistyölle ja -suunnittelulle (Kuntalaki, 1 §). Päivit-
täisten tehtävien laadukkaalla hoitamisella luodaan pohja turvalliselle ja 
hyvinvoivalle Helsingille. Helsingin turvallisuuteen ja asukkaiden turval-
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lisuuden tunteeseen vaikuttavia päätöksiä tehdään osana päivittäistä 
työtä eri toimialoilla. 

Paikallisesti esiintyvien turvallisuuteen liittyvien haasteiden ratkaisemi-
nen edellyttää toimialarajat ylittävää suunnittelua ja yhteistyötä. Kau-
punki ei ole toimivaltainen viranomainen yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden ylläpitämisessä, mutta Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisilai-
tos tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkiturvallisuusasioissa. Kaupunki 
voi osaltaan tehdä toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi muun 
muassa kehittämällä poliisin käytössä olevaa kameravalvontajärjestel-
mää tai tekemällä rakenteellisia turvallisuusratkaisuja yleiseen kaupun-
kitilaan.

Valtionvarainvaliokunta on mietinnössään VaVM 28/2018 vp todennut, 
että valiokunnan saaman selvityksen mukaan Helsingin juutalainen 
seurakunta on joutunut viime vuosina panostamaan merkittävässä 
määrin turvallisuuteen, mikä on ollut tarpeellista mm. koulun, päiväko-
din ja seurakunnan muun toiminnan ylläpitämiseksi. Tästä on aiheutu-
nut seurakunnalle merkittäviä kustannuksia. Valiokunta on lisännyt 
momentille Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan 300 
000 euroa Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakun-
takeskuksen turvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Valtionva-
rainvaliokunnan mietintö on huomioitu vuoden 2019 valtion talousar-
viossa.

Kaupunginhallitus katsoo, että Suomen valtio on tiedostanut Helsingin 
juutalaisen seurakunnan tarpeet turvallisuuden parantamisessa ja tote-
aa, että Helsingin kaupungin ja valtion välisten neuvottelujen käynnis-
tämiselle ei ole edellä mainituin perustein tarvetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Dani Niskasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 269
V 22.5.2019, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapah-
tuman lopettamiseksi

HEL 2019-000647 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jukka Järvisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 valtuutettua esittävät aloitteessaan, et-
tä Kaljakellunta-tapahtuma lopetetaan Helsingin alueella.

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

Kaljakellunta on vuosittain sosiaalisen median kautta järjestettävä suuri 
niin sanottu isännätön tapahtuma, jolla ei ole virallista tapahtumajärjes-
täjää. Koska tapahtumalla ei ole vastuullista järjestäjää, on tapahtuman 
puhtaanapito jäänyt Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä ranta-alu-
een kiinteistöjen suoritettavaksi ja kustannettavaksi. 
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Käytännössä jokamiehenoikeus takaa yksityishenkilöille mahdollisuu-
den käyttää vesialuetta. Vesistön käyttöön liittyvää sääntelyä on muun 
muassa vesilaissa (587/2011). Roskaamiseen sekä häiriökäyttäytymi-
seen puuttuminen on mahdollista tapahtuman aikana tai sen jälkeen. 
Vantaan kaupunginhallituksen 7.3.2016 vastauksessa 24.8.2015 jätet-
tyyn valtuustoaloitteeseen todettiin, että tapahtumaa ei katsota olevan 
mahdollista kieltää lainsäädännön puitteissa. 

Kokoontumislain mukaan poliisilla on oikeus kieltää yleisötilaisuuden 
järjestäminen, jos muut toimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos on ilmeistä, 
että tilaisuuden järjestäminen on lainvastaista tai sen järjestämisessä 
rikotaan olennaisesti kokoontumislakia tai sen nojalla annettuja mää-
räyksiä. Lisäksi tilaisuus voidaan kieltää, mikäli järjestystä ja turvalli-
suutta ei voida ylläpitää, tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa ter-
veydelle tai vahinkoa omaisuudelle tai tilaisuuden järjestäminen aiheut-
taa huomattavaa haittaa sivullisille tai ympäristölle. Kokoontumislakia ei 
voida tässä tapauksessa sellaisenaan soveltaa, koska tapahtumalla ei 
ole vastuullista järjestäjää. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta 
isännättömissä tapahtumissa sovelletaan järjestyslakia (612/2003). 

Vesilain (587/2011) 2 luvun 3 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarpee-
tonta haittaa tai häiriötä aiheuttamatta muun muassa kulkea vesistössä 
ja sen jäällä, ankkuroida tilapäisesti vesistössä ja uida vesistössä. Vesi-
liikennelaissa (463/1996) todetaan, että jokaisen vesillä vesikulkuneu-
volla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta 
ja varovaisuutta ja toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä 
vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai 
vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai 
häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luon-
non virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lisäksi jä-
telain (646/2011) mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä ko-
netta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta 
siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, 
viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaa-
raa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). 
Rangaistuksista säädetään rikoslaissa (39/1889) sekä rikesakkorikko-
muksista annetusta laissa (2016/986).

Edellisessä kappaleessa mainittuihin lakeihin perustuva vastuu on 
henkilökohtaista vastuuta, jota ei Kaljakellunnan kaltaisissa niin sano-
tuissa isännättömissä tapahtumissa voida osoittaa kollektiivisesti mille-
kään tietylle taholle. Lainsäädännön nykytilanteessa vailla vastuullista 
järjestäjää olevan tapahtuman kieltäminen ei ole mahdollista. 

Helsingin poliisilaitos on todennut lausunnossaan POL-2019-7469 
(25.2.2019), että lainsäädäntö mahdollistaa vapaan liikkumisen vesis-
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töissä, mistä syystä lauttailua Keravan- tai Vantaanjoella ei voida vi-
ranomaisen päätöksellä kieltää ennakolta. Lisäksi poliisilaitoksen lau-
sunnossa todetaan, että poliisilaitos tulee jatkossakin osaltaan valvo-
maan tapahtumaan liittyvää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä 
puuttumaan turvallisuutta vaarantaviin tekoihin mahdollisuuksien mu-
kaan jo ennakolta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaljakellunta-tapahtuman lopettaminen 
ei ole kaupungin toimivallassa oleva asia, joten kaupungin tulee tehdä 
yhteistyötä Vantaan kaupungin sekä viranomaisten kanssa tapahtu-
masta aiheutuvien haittojen ja lieveilmiöiden vähentämiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jukka Järvisen aloite
2 Helsingin poliisilaitoksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 270
V 22.5.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupungin-
kosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Atte Harjanne ja 15 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki tekee Vanhankaupunginkosken padon 
osittaista tai kokonaista purkamista koskevan yhteiskunnallisen kannat-
tavuuden arvioinnin ja valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, 
mikäli se on arvioinnin pohjalta perusteltua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupungin-
valtuusto katsoi 25.11.2015 loppuun käsitellyksi länsihaaran padon 
purkamisesta vuonna 2014 tehdyn aloitteen. Vastauksessaan valtuus-
tolle kaupunginhallitus totesi, että padon suojelemisen edellytyksistä on 
käynnistetty selvitys, ja selvityksen tulokset jatkotoimenpiteineen tuo-
daan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 
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Kaupunginhallitus merkitsi 9.1.2017 § 27 tiedoksi Vanhankaupungin-
kosken padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä koskevat selvitykset sekä Uudenmaan Ely-keskuksen 
lausunnon. Samalla kaupunginhallitus totesi, että saatuihin lausuntoihin 
ja selvityksiin pohjautuen tulee valmistella esitys, jossa kalojen nou-
suedellytyksiä itähaarassa parannetaan vaihtoehdon “Nyky+” mukai-
sesti.

Nyky+ vaihtoehdossa pato ja kosken itähaara säilytetään ja kunnoste-
taan. Lisäksi pidennetään kalatietä pituusprofiilin loiventamiseksi, muo-
kataan pohjarakenteita ja rakennetaan pohjapato eli koskenniska kos-
ken yläosaan sekä rajoitetaan voimalaitoksen käyttöä lohikalojen ja an-
keriaan vaellusaikoina.

Vuonna 2017 kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään itähaa-
ran kunnostuksen toteutusvaihtoehtoja. Kansliapäällikkö merkitsi 
18.12.2018 tiedoksi työryhmän toimenpide-ehdotukset ja laaditun han-
kesuunnitelman. Samalla kansliapäällikkö päätti todeta, että kaupun-
kiympäristön toimiala jatkaa hankeen edistämistä osana normaalia toi-
mintaa yhteistyössä asianomaisten muiden kaupungin ja ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa.

Kaupunkiympäristön toimiala teetti vuodenvaihteessa 2018–2019 ai-
kaisempien vaikutusten arviointien täydentämiseksi padon purkamisen 
yhteiskunnallisen kannattavuuden arvioinnin. Vaikutusarviointia täy-
dennettiin tarkastelulla matkailuun, virkistyskäyttöön, luontoon, kala-
kantaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Lisäksi 
laadittiin laadullinen kannattavuusarvio. 

Yhteiskunnallisen kannattavuuden arvion mukaan padon purkamiseen 
ja kosken ennallistamiseen liittyvien arviointien ja suunnitelmien teet-
tämiskustannukset ovat suuret. Pienemmillä kustannuksilla pystyttäisiin 
toteuttamaan kohtuullisen hyvä kompromissiratkaisu eli kosken itähaa-
ran kunnostaminen vuonna 2018 valmistuneen suunnitelman mukai-
sesti. Selvityksen mukaan padon purkamisen myönteiset yhteiskunnal-
liset vaikutukset ovat pienemmät kuin padon säilyttämisen. Padon pur-
kaminen ei ole yhteiskunnallisesti kannattavaa. Purkamisen edistämi-
nen edellyttäisi myös laajaa ja kallista jatkosuunnittelua.

Selvityksessä suositellaan, että padon purkamiseen ei ryhdytä, vaan 
Vanhankaupunginkosken alueen kehittämisessä edetään vuonna 2018 
valmistuneen Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostamisen han-
kesuunnitelman mukaan.

Vanhankaupunginkosken länsihaarassa sijaitsevan vesivoimalan käyt-
töaikoja ohjaa vedenpinnan korkeus. Museolaitoksen käyttö ajoittuu 
pääasiassa kevään sulamisvesien ja syksyn sateiden aikaan. Itähaaran 
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kunnostussuunnitelmassa suositellaan käyttöaikojen rajaamista huhti-
kesäkuuhun. Jos voimalan käyttöaikoja vähennetään tai vettä ei enää 
juoksuteta länsihaaran kautta, voi Helen Oy:n olla tarkoituksenmukaista 
lopettaa voimalan käyttö kokonaan. Helen Oy arvioi voimalan toimin-
nan jatkamisen edellytyksiä itähaaran kunnostustyön myötä.

Kaupunginhallitus toteaa, että padon purkamista on tähän mennessä 
tehdyissä selvityksissä käsitelty monipuolisesti niin tekniseltä, taloudel-
liselta kuin oikeudelliseltakin kannalta sekä täydennetty tarkasteluja yh-
teiskunnallisilla ja erilaisilla ympäristöllisillä tarkasteluilla. Lisäksi on ar-
vioitu toimenpiteiden vaikutuksia ja seurauksia. Oikeudellinen tarkaste-
lu vuodelta 2016 on edelleen ajantasainen, joten kaupunkiympäristö-
lautakunnan lausunnossa esitettyjä uusia selvityksiä oikeudellisista 
edellytyksistä ja vesiluvasta ei ole tarpeen tehdä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä sanotun perusteella, että padon pur-
kaminen kokonaan tai osittain ei edelleenkään ole realistinen vaihtoeh-
to eikä uusien lisäselvitysten tekeminen siten ole tarpeen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 126

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi Vanhankaupun-
ginkosken padon purkamisen yhteiskunnallinen arviointi -raportin ja an-
toi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taustaa

Kaupunginvaltuusto katsoi 25.11.2015 loppuun käsitellyksi länsihaaran 
padon purkamisesta vuonna 2014 tehdyn aloitteen. Vastauksessaan 
valtuustolle kaupunginhallitus totesi, että padon suojelemisen edelly-
tyksistä on käynnistetty selvitys, ja selvityksen tulokset jatkotoimenpi-
teineen tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Sitä ennen asiaa käsi-
teltiin 14.9.2015 kaupunginhallituksessa, joka päätti palauttaa asian 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että käynnistetään tarvittavat selvityk-
set, jotta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle voidaan myöhemmin 
tuoda esitys padon purkamisesta tai säilyttämisestä.

Kaupunginhallitus merkitsi 9.1.2017 tiedoksi Vanhankaupunginkosken 
padon purkamisen oikeudellisia edellytyksiä ja vaihtoehtoisia toimenpi-
teitä koskevat selvitykset sekä Uudenmaan ELY -keskuksen lausun-
non. Samalla kaupunginhallitus totesi, että saatuihin lausuntoihin ja 
selvityksiin pohjautuen tulee valmistella esitys, jossa pato säilytetään ja 
kalojen nousuedellytyksiä parannetaan kunnostamalla kosken itähaa-
raa.

Vuonna 2017 kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään itähaa-
ran kunnostuksen toteutusvaihtoehtoja. Poikkihallintokunnallinen työ-
ryhmä selvitti vaihtoehtoja ja valmisteli itähaaran kunnostuksesta han-
kesuunnitelman kustannusarvioineen. Kansliapäällikkö merkitsi tiedoksi 
18.12.2018 työryhmän toimenpide-ehdotukset ja laaditun hankesuunni-
telman. Samalla kansliapäällikkö päätti todeta, että kaupunkiympäristön 
toimiala jatkaa hankeen edistämistä osana normaalia toimintaa yhteis-
työssä asianomaisten muiden kaupungin ja ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Aikaisemmin tehtyjen arviointien riittävyydestä

Kysymykseen Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta liittyy 
luonto- ja kulttuuriarvojen edistämisen tai turvaamisen osalta keske-
nään osittain ristiriitaisia tavoitteita. Aikaisemmissa vaiheissa on padon 
purkamista käsitelty monipuolisesti ja arvioitu toimenpiteiden vaikutuk-
sia ja seurauksia. Vaikutusten tarkka arviointi edellyttäisi monella osa-
alueella mittavia selvityksiä sekä purkamis- ja ennallistamistoimenpitei-
den suunnittelua pidemmälle. Saatujen selvitysten ja lausuntojen pe-
rusteella on muodostunut kuva siitä, että padon purkaminen kokonaan 
tai edes osittain ei olisi realistinen vaihtoehto olemassa olevassa oi-
keustilassa. Uudenmaan ELY-keskus on myös lausunnossaan vuonna 
2016 todennut, että käytettävissä olleen tiedon perusteella sellaisen 
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asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle ei osoiteta suoje-
lumerkintää, olisi kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden erityistavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennus-
lain sisältövaatimusten vastainen.

Eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointia tehtäessä on lähdetty siitä, että 
suunnittelu- ja selvitysresursseja ei kohdenneta epätarkoituksenmukai-
sen paljon sellaisiin vaihtoehtoihin, jotka on painavista syistä arvioitu 
toteuttamiskelvottomiksi. Juridiset ja kulttuuriympäristön suojeluun liit-
tyvät tekijät tulkittiin aikaisemmissa vaiheissa niin merkittäviksi, että 
aloitteessa mainittujen asioiden laajaa selvittämistä ei pidetty tarkoituk-
senmukaisena.

Yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointi

Kaupunkiympäristön toimiala teetti vuodenvaihteessa 2018–2019 FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä aikaisempien vaikutusten arviointien täy-
dentämiseksi padon purkamisen yhteiskunnallisen kannattavuuden ar-
vioinnin. Työssä koottiin yhteen olennainen arviointitieto padon purka-
misen vaikutuksista ja tuotettiin monialainen asiantuntija-arvio. Vaiku-
tusarviointia täydennettiin tarkastelulla matkailuun, virkistyskäyttöön, 
luontoon, kalakantaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvista vaikutuksis-
ta. Lisäksi laadittiin laadullinen kannattavuusarvio.

Aineistona käytettiin hanketta koskevia aiempia selvityksiä, aihealueen 
tutkimuksia ja tilastoja, viranomaisten ja muiden sidosryhmien lausun-
toja, muistioita, kannanottoja ja sidosryhmätilaisuuksien muistioita. 
Työn yhteydessä toteutettiin joulu-tammikuun aikana 11 asiantuntija-
haastattelua, joihin osallistui yhteensä 18 henkilöä Helsingin kaupungin 
eri toimialoilta, Helsingin Energiasta, Helsingin kaupunginmuseosta, 
Museovirastosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta, Luonnonvarakeskuk-
sesta, Tekniikan museosta ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki 
kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksestä.

Olemassa olevan aineiston ja selvityksessä tehtyjen haastattelujen pe-
rusteella selvityksessä päädyttiin pitämään selvänä, että padon purka-
minen jakaa eri sidosryhmien näkemykset kahtia eikä täydellisen kon-
sensuksen löytyminen ole todennäköistä. Vaikka usean vuoden aikana 
on toteutettu monia tutkimuksia, ei olemassa olevan tiedon pohjalta 
pystytä luotettavasti arvioimaan padon purkamisen todellisia vaikutuk-
sia erityisesti luontoon. Tarkemmat suunnitelmat pohjapatorakenteista 
ja teknisistä ratkaisuista puuttuvat.

Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden 
varmistaminen on kasvavan Helsingin tärkeimpiä tavoitteita. Vanhan-
kaupunginkosken alue patoineen, kalastus- ja muine virkistysmahdolli-
suuksineen, teollisuuden ja asutuksen historiasta kertovana miljöönä, 
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tukee nykyisellään jo hyvin tätä tavoitetta. Tehdyn arvion perusteella 
vaikutti selvältä, että alueen kehittämiseen olisi kuitenkin jatkossa syytä 
panostaa huomattavasti tähänastista enemmän.

Matkailuun liittyviä kysymyksiä ei pidetty merkittävänä tekijänä padon 
purkamisesta päätettäessä. Haastatteluissa vahvistui se näkemys, että 
vastakkaisistakin näkökulmista tarkasteltuna Vanhankaupunginkoski on 
kiistämättä huippukohde juuri luonnon ja kulttuurihistorian kohtaamis-
paikkana. Siellä olisi mahdollista yhdistää sekä historiallisen ympäris-
tön vaaliminen, että luonnon ja kalojen hyvinvoinnin näkökohdat huo-
mioon ottava vaihtoehto. Arvion johtopäätöksissä pidettiin padon pur-
kamiseen ja kosken ennallistamiseen liittyvien arviointien ja suunnitel-
mien teettämiskustannuksia suurina. Sen sijaan pienemmillä kustan-
nuksilla pystyttäisiin toteuttamaa kohtuullisen hyvä kompromissiratkai-
su eli kosken itähaaran kunnostaminen vuonna 2018 valmistuneen 
suunnitelman mukaisesti.

Selvityksestä käy ilmi, että purkamisen myönteiset yhteiskunnalliset 
vaikutukset ovat pienemmät kuin sen säilyttämisen. Näin ollen voidaan 
todeta, että padon purkaminen ei olisi yhteiskunnallisesti kannattavaa. 
Purkamisen edistäminen edellyttäisi myös laajaa jatkosuunnittelua. 
Selvityksen aikana tunnistettiin lisäksi uusia selvitystarpeita. Mahdolli-
siin suunnitelmiin ja selvityksiin käytettävä aika vaikuttaa prosessin pi-
tuuteen ja vaikuttaisi suoraan myös hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Selvityksen lopputulemana suositellaan, että padon purkamiseen ei 
ryhdytä, vaan että Vanhankaupunginkosken alueen kehittämisessä 
edetään vuonna 2018 valmistuneen Vanhankaupunginkosken itähaa-
ran kunnostamisen hankesuunnitelman mukaan kohti toteutussuunnit-
telua ottaen huomioon jatkosuunnitteluvaiheeseen kuuluvat selvitystar-
peet ja vaikutusten arvioinnit. Itähaaran padon purkamisen edellyttä-
mien kaavaprosessien, lupaprosessien, selvitysten ja suunnittelun 
käynnistäminen ei ole hankkeesta aikaisemmin saatujen lausuntojen, 
aiemmin tehtyjen selvitysten ja nyt täydentyneen arvioinnin sekä kau-
punginhallituksen päätösten valossa perusteltua.

Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen 
suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittai-
sesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on 
päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liitty-
vät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo 
tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.

Lisäksi lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostussuunnitelmien to-
teuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttöaikojen sääntelyl-
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lä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selviytymiseen myönteisellä taval-
la.

Käsittely

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: ”Lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostus-
suunnitelmien toteuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttö-
aikojen sääntelyllä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selviytymiseen 
myönteisellä tavalla."

Kannattaja: Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: ”Lautakunta katsoo, että  on edelleen tarpeen teh-
dä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovai-
kutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta 
seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin 
ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei sil-
ti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien 
kunnostamisesta.”

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: ”Lautakunta katsoo, että  on edelleen tarpeen tehdä jatko-
selvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia 
padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. 
Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoeh-
toihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaiku-
tusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostami-
sesta.”

Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Antti Koskela, Jape Lovén, Laura Rissanen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Tuomas 
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Rantanen, Ada Rosa Johanna Saarinen, Osmo Soininvaara, Mika Väli-
pirtti

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdo-
tuksen äänin 8-5.

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heikki Takainen, insinööri, puhelin: 310 38448

heikki.takainen(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
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§ 271
V 22.5.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rau-
hoittamisesta festivaaleilta

HEL 2018-010588 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki rauhoittaa Hietaniemen rannan ja sen lähialueet niin, et-
tei alueella järjestetä festivaaleja tai vastaavia tapahtumia. Samalla 
kaupunki selvittää tapahtumien järjestämiselle paremmin soveltuvia 
paikkoja.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa ol-
la monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja 
tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tär-
keitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja alue-
talouden kannalta.
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Ulkotapahtumien ja festivaalien sesonkiaika on lyhyt, käytännössä ke-
sä–elokuu sääolosuhteista johtuen. Kysyntä tapahtuma-alueista, jotka 
soveltuvat isoimmille tapahtumille ja festivaaleille, on paikoin ruuhkau-
tunut. Tapahtuma-alueen luonteesta ja sen ympäristöstä on tullut olen-
nainen osa konserttien ja festivaalien kokonaisuutta.

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa ja käytössä olevien tapahtuma-
paikkojen tilanne elää. Olympiastadionin remontti on väliaikaisesti ra-
joittanut Helsingin tapahtumapaikkatarjontaa. Kaupunki pyrkii yhteis-
työssä tapahtumajärjestäjien kanssa löytämään erilaisia alueita tapah-
tumien profiilin mukaan ja samalla jakamaan tapahtumakuormittavuutta 
eri alueille.

Hietaniemen rannan alue on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnassa, 
ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut sen 
olevan ensisijaisesti yleinen uimaranta. Rantakausi kesäkuulta elokuun 
puoliväliin on pääosin tapahtumavapaata aikaa. Poikkeuksen muodos-
tavat pienimuotoiset tapahtumat, jotka eivät vahingoita aluetta tai ai-
heuta merkittävää haittaa uimarannan normaaliin käyttöön. Rantakau-
den ulkopuolella uimarantaa voidaan ajoittain käyttää tapahtumatoimin-
taan. 

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan Hietaniemen ranta ja sen lähialu-
eet ovat sopineet hyvin siellä järjestettyjen tapahtumien yleisömäärälle 
ja toiminnot on voitu sijoittaa alueelle turvallisesti. Alueen pinta-ala on 
ollut riittävän suuri suhteessa yleisömäärään ja yleisö on mahtunut hy-
vin olemaan ja liikkumaan. Hätätilanteessa alueen sisällä voitaisiin tar-
vittaessa siirtyä turvallisempaan paikkaan.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta haasteita tuo alueen sijoittuminen 
niemenkärkeen. Onnettomuustilanteessa alueen saavutettavuus huo-
no, sillä sisäänkäynti, poistumisreitit ja pelastustiet ovat samoja. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että poistuvat ihmiset hankaloittavat pe-
lastuslaitoksen kulkua alueelle. Alueen matkapuhelinverkot eivät aina 
riitä kaikille käyttäjille ja avun hälyttäminen voi viivästyä.

Osa haasteista on kuitenkin sellaisia, joita voidaan ennakkosuunnitte-
lun avulla pienentää (mm. kulkuteiden ja rakentamisen suunnittelu). 
Pelastuslaitos ei näe jatkossakaan estettä alueen käyttämiseen suuris-
sa tapahtumissa, kun pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintamahdol-
lisuuksien varmistamiseen, rakentamisen suunnitteluun ja matkapuhe-
linverkkojen riittävyyteen kiinnitetään huomiota. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että 
alueen käyttöä pitää täsmentää osana kaupunginkanslian johdolla val-
misteltavaa tapahtumien tiekarttaa. Tapahtumien vaikutusten arvioin-
nissa on otettava huomioon tapahtumien aiheuttamat häiriöt joukkolii-
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kenteelle, alueen asukkaille, ulkoilulle, veneilylle sekä alueella toimiville 
hautausmaille. Mikäli aluetta käytetään tapahtumiin, se on suunnitelta-
va riittävän ajoissa ja yhteistyössä alueen muiden käyttäjien kanssa. 
Tiekartassa tulee edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, 
että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömä-
nä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtumat voi-
daan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Keväällä 2019 valmistuvan tapahtumien tiekartan avulla pyritään Hel-
singin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kehittä-
mistyön tarkoituksena on, että tapahtumat tukevat ja toteuttavat par-
haalla mahdollisella tavalla uuden kaupunkistrategian tavoitteita kan-
sainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. Tapah-
tumallisuuden myötä Helsinki kansainvälistyy ja tapahtumia näkyy laa-
jalla alueella koko kaupungissa.

Kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisen lisäksi tapahtumien tiekar-
tan tavoitteena on, että tapahtumallisuus on vastuullista ja toimivaa. 
Kaupunki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja se 
on keskiössä myös tapahtumallisuuden kehittämisessä. Kaupungin ta-
voitteena on olla toimiva alusta tapahtumille ja parempi kumppani ta-
pahtumatoimijoille. Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että 
kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy.

Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja ko-
konaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymis-
tä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. ta-
pahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdolli-
simman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtu-
majärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua 
tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajil-
le suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä. Tukimateriaaleis-
ta tärkeimpiä ovat tapahtuma-aluekortit, joissa nykyisille ja uusille ta-
pahtumapaikoille määritellään yhä selvemmät käyttöehdot. Myös Hie-
taniemen rannasta tullaan tekemään oma tapahtuma-aluekortti.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
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maria.nyfors(a)hel.fi
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 7

HEL 2018-010588 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että Hietaniemen ranta on 
ensisijaisesti yleinen uimaranta. Rantakauden tulee olla pääosin tapah-
tumavapaata aikaa (kesäkuu–elokuun puoliväli). Poikkeuksen muodos-
tavat pienimuotoiset tapahtumat, jotka eivät vahingoita aluetta tai ai-
heuta merkittävää haittaa uimarannan normaaliin käyttöön mm. Beach 
volley.

Lautakunta katsoo, että rantakauden ulkopuolella uimarantaa voidaan 
ajoittain käyttää tapahtumatoimintaan. Vaikutusten arvioinnissa on otet-
tava huomioon, että suurtapahtumien rakentaminen ja purku usein jopa 
yli viikon poikkeusjärjestelyitä liikenteessä. Alue on suosittu ulkoilu-
maasto ja useiden uskontokuntien hautausmaa. Alueen käytön arvioin-
nissa on otettava huomioon häiriöt joukkoliikenteelle, alueen asukkaille, 
ulkoilulle, veneilylle sekä alueella toimiville hautausmaille. Lautakunta 
näkee, että mikäli aluetta käytetään tapahtumiin, käyttö on suunnitelta-
va riittävän ajoissa yhteistyössä alueen muiden käyttäjien kanssa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa ol-
la monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja 
tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tär-
keitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja alue-
talouden kannalta.

Ulkotapahtumien ja festivaalien sesonkiaika on lyhyt, käytännössä ke-
sä–elokuu sääolosuhteista johtuen. Tästä syystä kysyntä tapahtuma-
alueista, jotka soveltuvat isoimmille tapahtumille ja festivaaleille, on 
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paikoin ruuhkautunut.  Konserteista ja festivaaleista on tullut kokonai-
suuksia, joissa artistit haluavat luoda unohtumattoman elämyksen eri-
tyisefekteineen. Tapahtuma-alueen luonne ja sen välitön ympäristö 
ovat olennainen osa tätä kokonaisuutta. Edellä mainituista syistä joh-
tuen mm.  hiekkakentät eivät enää ”myytävissä” isoille kansainvälisille 
tapahtumille. Lisäksi kilpailu kansainvälisistä artisteista on kireää. 

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa ja sitä myöten myös käytössä 
olevien tapahtumapaikkojen tilanne elää. Helsingin tapahtumapaikka-
tarjontaa on rajoittanut Olympiastadionin remontti. 

Helsinki pyrkii, yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa, löytämään 
erilaisia tapahtuma-alueita paitsi tapahtuman profiilin mukaan, mutta 
myös jakamaan tapahtumakuormittavuutta eri alueille kuitenkin hyvien 
ja sujuvien joukkoliikennepalveluiden lähettyville. 

Helsingin pelastuslaitokselta saadun näkemyksen mukaan Hietanie-
men ranta ja sen lähialueiden käyttäminen suurissa tapahtumissa on 
sopinut hyvin siellä järjestettyjen tapahtumien yleisömäärälle ja tapah-
tuman sisäiset toiminnot on voitu sijoittaa alueelle turvallisesti. Alueen 
pinta-ala on ollut riittävän suuri suhteessa yleisömäärään ja alueen si-
sällä oleva yleisö on mahtunut hyvin olemaan ja liikkumaan, ja tarvit-
taessa hätätilanteessä voitaisiin siirtyä myös alueen sisällä turvallisem-
paan paikkaan.

Alueeseen liittyviä haasteita pelastuslaitoksen näkökulmasta on alueen 
sijoittuminen nimenkärkeen. Onnettomuustilanteessa alueen saavutet-
tavuus pelastuslaitoksen toimesta on huono, sillä sisäänkäynti ja pois-
tumisreitit sekä pelastustiet ovat samoja. Käytännössä nämä tarkoitta-
vat esimerkiksi sitä, että poistuvat ihmiset hankaloittavat pelastuslaitok-
sen kulkua alueelle. Toisaalta tapahtuman rakentamisen ja alueen 
normaalikäytön yhdistäminen, samanaikainen käyttö, on haasteellista. 
Lisäksi tapahtuma-aikaan matkapuhelinverkot eivät aina riitä kaikille 
käyttäjille ja tätä myöten esimerkiksi avun hälyttäminen voi viivästyä.

Kuitenkin osa näistä tapahtuma-alueen erityispiirteiden luomista haas-
teista on sellaisia, joita ennakkosuunnittelun avulla voidaan myös jat-
kossa pienentää (mm. kulkuteiden ja rakentamisen suunnittelu). Pelas-
tuslaitos ei näe jatkossakaan estettä alueen käyttämisessä suurissa ta-
pahtumissa, kun alueen erityispiirteet huomioidaan tapahtuman suun-
nittelussa kiinnittäen huomiota erityisesti pelastustoiminnan ja ensihoi-
don toimintamahdollisuuksien varmistamiseen, rakentamisen suunnitte-
luun sekä matkapuhelinverkkojen riittävyyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää saatujen kommenttien perus-
teella, että kaupunginkanslian johdolla valmistelussa oleva tapahtumien 
tiekartta kuvaa tapahtumallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeet sekä 
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toimenpiteinä mm. tapahtuma-alueet ja niiden soveltuvuudet sekä reu-
naehdot tapahtumakäyttöön.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hietaniemen rannan alueen käyttöä pi-
tää täsmentää osana kaupunginkanslian johdolla valmisteltavaa tapah-
tumien tiekarttaa. Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien 
järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua 
mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta 
pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Käsittely

15.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun:

Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan 
siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöt-
tömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma 
voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun: Tiekar-
tassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, 
että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömä-
nä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voi-
daan järjestää hautarauhaa vaarantamatta. 

Jaa-äänet: 3
Jussi Chydenius, Päivi Meros, Sami Muttilainen

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Kön-
gäs, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Niilo Toivonen

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Raine Luomanen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi Mika Ebelingin vastaehdotuksen mukaan muute-
tun ehdotuksen äänin 3-8 (2 tyhjää, 0 poissa).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 54 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/11
29.04.2019

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

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi
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§ 272
V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaa-
likasvatuksen kehittämisestä

HEL 2018-010593 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Alviina Alametsän aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että koulujen seksuaalikasvatusta kehitetään mm. opettajien 
täydennyskoulutuksella. Aloitteessa ehdotetaan pilottihanketta, johon 
valittavissa peruskouluissa varmistetaan koulutettu seksuaalikasvattaja 
esim. palkkaamalla tai kouluttamalla olemassa olevaa henkilöstöä.

Seksuaalikasvatus kytkeytyy kouluissa ympäristöopin, biologian ja ter-
veystiedon opetukseen. Selkeästi nimettynä aiheena asia on opetus-
suunnitelman viidennen luokan oppisisällössä ”minä ihmisenä”. Sisäl-
töalue on osa koko 1−6-luokkien ympäristöopin opetusta. Näin ollen 
seksuaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset voivat luontevasti 
nousta keskusteluun opetuksen yhteydessä oppilaiden kanssa varsin-
kin vuosiluokilla 4−6.
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Yläluokilla seksuaalikasvatus sisältyy terveystiedon osaan ”terveyttä 
tukeva kasvu ja kehitys”. Tässä osiossa painotetaan terveyden eri osa-
alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja 
sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämän-
kulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painot-
tuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksu-
aalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, 
mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Helsingin 
opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty seksuaalikasvatusta 
millekään tietylle yläasteen vuosiluokalle, vaan teema on luontevasti 
osa eri vuosiluokkien opetusta.

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä, 
kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat pereh-
tyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutus-
ta ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Koulutusta on järjestetty 
myös opettajille. Koulujen sijaismäärärahat on siirretty koulujen budjet-
tiin, mikä on helpottanut koulutuksiin hakeutumisen prosessia. Koulujen 
ja oppilaitosten rehtoreille on järjestetty koulutus seksuaalisesta häirin-
nästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty 
ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on ohjeistuksessa laajennet-
tu.

Seksuaalikasvatuksessa ei ole varsinaisia pilottikouluja tai -oppilaitok-
sia, mutta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varmistetaan yhteis-
työssä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa, että kaikissa kou-
luissa ja toimipaikoissa on asian osaajia ja teemoja käsitellään katta-
vasti. Yhteistyöllä kaupungin toimialojen kesken sekä kolmannen sek-
torin kanssa varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitse-
maansa seksuaalikasvatusta. Kaupunkitasoinen opiskelijahuollon yh-
teistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi myös yksityisten 
koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hyvin järjestetty seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisuuteen liittyviä 
pelkoja, epävarmuutta ja paineita lapsilla ja nuorilla. Tämä parantaa 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee väkivaltaista seksuaa-
lista käyttäytymistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, että sek-
suaalikasvatuksen kehittäminen aloitetaan kouluttamalla olemassa ole-
vaa henkilöstöä. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan myös yhteis-
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työssä nuorisotoimen kanssa. Keskeisiä aiheita koulutuksen alkuvai-
heessa ovat seksuaalinen häirintä, ja varsinkin sosiaalisen median 
kautta tapahtuva häirintä. Seksuaalikasvatusta kehitettäessä huomioi-
daan myös sateenkaarinuorten tarve parempaan ja turvalliseen seksu-
aalikasvatukseen. Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi re-
sursseja tulee kohdentaa häirinnän ennaltaehkäisyyn.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 21

HEL 2018-010593 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon aloitteesta 
koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi:

Seksuaalinen häirintä varsinkin sosiaalisen median kautta on esimer-
kiksi kouluterveyskyselyn mukaan yleistä. Kouluissa ja oppilaitoksissa 
annettava seksuaalikasvatus täydentää kotien kasvatustyötä asiassa. 

Seksuaalikasvatus kytkeytyy kouluissa ympäristöopin, biologian ja ter-
veystiedon opetukseen. Selkeästi nimettynä aiheena asia on opetus-
suunnitelman viidennen luokan oppisisällössä ”minä ihmisenä”. Sisäl-
töalue on osa koko 1-6-luokkien ympäristöopin opetusta. Näin ollen 
seksuaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset voivat luontevasti 
nousta keskusteluun opetuksen yhteydessä oppilaiden kanssa varsin-
kin vuosiluokilla 4-6. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 58 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/12
29.04.2019

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

Yläluokilla seksuaalikasvatus sisältyy terveystiedon osaan ”terveyttä 
tukeva kasvu ja kehitys”. Tässä osiossa painotetaan terveyden eri osa-
alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja 
sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämän-
kulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painot-
tuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksu-
aalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, 
mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Helsingin 
opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty seksuaalikasvatusta 
millekään tietylle yläasteen vuosiluokalle. Teema on luontevasti osa eri 
vuosiluokkien opetusta. Yksittäinen koulu on halutessaan voinut määri-
tellä tämän osion jollekin tietylle vuosiluokalle kuuluvaksi. 

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä, 
kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat pereh-
tyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutus-
ta, ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on järjestänyt koulutusta myös opettajille. Koulujen si-
jaismäärärahat on siirretty koulujen budjettiin, mikä on helpottanut kou-
lutuksiin hakeutumisen prosessia. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille 
on järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty 
ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu tässä ohjeis-
tuksessa.

Seksuaalikasvatuksessa ei ole varsinaisia pilottikouluja tai -oppilaitok-
sia, mutta toimialalla varmistetaan yhteistyössä koulu- ja opiskelijater-
veydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja toimipaikoissa on 
asian osaajia ja teemoja käsitellään kattavasti.

Yhteistyö kaupungin toimialojen kesken sekä kolmannen sektorin 
kanssa on tärkeää. Yhteistyön avulla varmistetaan, että jokainen lapsi 
ja nuori saavat tarvitsemaansa seksuaalikasvatusta. Kaupunkitasoinen 
opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi 
myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hyvin järjestetty koulun seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisuuteen 
liittyviä pelkoja, epävarmuutta ja paineita lapsilla ja nuorilla. Tämä pa-
rantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee väkivaltaista 
seksuaalista käyttäytymistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittäminen on tärkeää, ja aloitamme koulut-
tamalla olemassa olevaa henkilöstöä tähän aihealueeseen. Koulutusta 
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järjestetään tarpeen mukaan myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. 
Keskeisiä aiheita koulutuksen alkuvaiheessa ovat seksuaalinen häirin-
tä, ja varsinkin sosiaalisen median kautta tapahtuva häirintä. 

Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityisesti sateen-
kaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikasvatukseen.

Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja tulee kohden-
taa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikoistunut seksu-
aalikasvatus on hyvä väline.

Käsittely

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityi-
sesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikas-
vatukseen.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa sek-
suaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjes-
tävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja katta-
vuuden lisäämiseksi.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja 
tulee kohdentaa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikois-
tunut seksuaalikasvatus on hyvä väline.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tämän 
Fatim Diarran tekemän ja Vesa Korkkulan kannattaman vastaehdotuk-
sen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa sek-
suaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjes-
tävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja katta-
vuuden lisäämiseksi.
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Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen, Laura Vanamo

Ei-äänet: 3
Markku Hannula, Vesa Korkkula, Ozan Yanar

Tyhjä: 2
Fatim Diarra, Ville Jalovaara

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Fatim Diarran vastaeh-
dotuksen äänin 6 - 3 (2 tyhjää, 2 poissa). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Seksuaalikasvatusta kehittäessä tukee huomioida erityi-
sesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikas-
vatukseen.

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Dani Niskanen

Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, 
Vesa Korkkula, Tiina Larsson, Pia Pakarinen, Laura Vanamo, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä Fatim Diarran vastaehdotus voitti esittelijän eh-
dotuksen äänin 9–2 (2 poissa).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 273
V 22.5.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan ra-
kentamisesta Alppipuistoon

HEL 2018-011135 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Alppipuistoon rakennetaan kiinteä esiintymislava.

Alppipuisto on yksi Helsingin vanhimmista puistoista. Se on yhdessä 
Lenininpuiston ja Eläintarhan alueen kanssa ympäristöhistoriallisesti 
arvokas kokonaisuus, jonka puistohistoria ulottuu 1850-luvulle. Se si-
jaitsee kaupunginosissa, joissa on Helsingin mittakaavassa suhteelli-
sen vähän viheralueita ja korkein asukastiheys. Alppipuisto, Leninin-
puisto ja Eläintarhan alue muodostavat yhdessä merkittävän viheralue-
kokonaisuuden ja puistot ovat asukkaiden ahkerassa käytössä.

Alueella on käynnissä asemakaavan muutostyö, jossa huomioidaan 
puiston suojelutavoitteet uusien toimintojen sijoittelussa ja rajauksissa. 
Asemakaavan valmistelun yhteydessä on kartoitettu puistoalueen arvot 
ja yleiset kehittämisperiaatteet.
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Vuonna 2016 asemakaavamuutoksen pohjaksi tehdyssä yleissuunni-
telmassa tarkasteltiin tapahtumakäytön sovittamista kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaseen ympäristöön. Puiston luoteisreunaan voidaan vara-
ta paikka väliaikaiselle esiintymislavalle, joka pystytetään sinne kesällä 
tapahtumien ajaksi. Lavan kohdalla ja edustalla oleva nurmikko voi-
daan vahvistaa. Tavoitteena on, että puisto ja sen lähiympäristö kestä-
vät tapahtumista aiheutuvan kulutuksen, melun ja muut vaikutukset ja 
säilyvät viihtyisinä.

Uusien rakenteiden sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
puistoon on aina haasteellista. Kiinteän esiintymislavan rakentaminen 
edellyttää selkeää omistajuutta, ylläpitovastuuta ja riittäviä ylläpitore-
sursseja, jotta ratkaisu olisi kestävä. Alppipuisto on todettu ilkivaltaher-
käksi ympäristöksi, johon kohdistuu monenlaista ilta- ja yökäyttöä. Suu-
ri osa puiston kiinteistä rakenteista on huonossa kunnossa tai ne ovat 
tuhoutuneet. Myös muilta vastaavan kaltaisilta alueilta on huonoja ko-
kemuksia valvomattomista puistojen ja muiden yleisten alueiden ra-
kennelmista.

Esityskäyttöön tarkoitettu pysyvä lava vaatisi mielekkäästi toimiakseen 
merkittäviä ylläpito- ja hallinnointiresursseja. Lavan kunto on olennai-
nen tekijä niin esitysten teknisten puitteiden ja turvallisuuden kannalta 
kuin suhteessa puiston yleisilmeeseen ja viihtyvyyteen. Alppipuistossa 
pysyvää lavaa ei olisi mahdollista liittää minkään muun julkisten raken-
nuksen jatkuvan toiminnan, ylläpidon ja valvonnan yhteyteen.

Puiston muu käyttötarve virkistysalueena, fyysinen kestävyys ja kulttuu-
rihistoriallinen luonne rajoittavat kokonaisuudessaan puistoon sijoittu-
vien tapahtumien mahdollista määrää lavarakenteen tyypistä riippumat-
ta. Pysyvän lavan vaatima jatkuva resurssi olisi suuri panostus suh-
teessa mahdollisten tapahtumien määrään, kokoluokkaan ja kausiluon-
teisuuteen.

Tapahtumat ovat hyvin erilaisia ja niiden tarpeet vaihtelevat. Siirrettä-
vien esiintymislavojen tekniikka on kehittynyt viime vuosina ja niiden 
kuljettaminen ja kokoaminen on aikaisempaa vaivattomampaa. Lavara-
kenteita vuokraamalla voidaan hyödyntää ajantasaisimpia ratkaisuja 
ilman sitoutumista ylläpitoon ja päivittämiseen. Kaupunki tarjoaa puit-
teet tapahtumien järjestämiselle: mm. tapahtumasähkön ja siihen liitty-
vän muun infrastruktuurin, kulutusta kestävän pohjan ja mahdollisuu-
den huoltoajolle.

Alppipuiston alue on toiminut kesäisin kaikille avointen kulttuurisisäl-
töisten ulkoilmatapahtumien paikkana. Puistossa on järjestetty vuodes-
ta 2008 lähtien kaupungin tuella kesän viikonlopuille sijoittuva musiikki-
painotteinen tapahtumakokonaisuus. Se on tarjonnut kantakaupungin 
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alueella hyvin saavutettavan ja monimuotoisen ilmaisen vaihtoehdon 
taiteen ja kulttuurin kokemiseen.

Kaupunki on tukenut tapahtumakokonaisuutta alkuvuosina osallistu-
malla tuotantoon ja sittemmin merkittävällä panoksella avustusrahoi-
tuksen kautta. Sarjaan liittyvien tapahtumien järjestäjät ovat tehneet yh-
teistyötä mm. aikataulun ja infrastruktuurin suhteen, joihin väliaikainen 
esiintymislava ja sähköt ovat kuuluneet. Kaupunki varautuu edelleen 
tukemaan tapahtumakokonaisuuden ja väliaikaisten rakenteiden toteut-
tamista avustusrahoituksen kautta.

Pysyvän esiintymislavan rakentaminen Alppipuistoon ei sen sijaan ole 
tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston 
käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutet-
tua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.02.2019 § 87

HEL 2018-011135 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Alppipuisto on yksi Helsingin vanhimmista puistoista, ja se on yhdessä 
Lenininpuiston ja Eläintarhan alueen kanssa ympäristöhistoriallisesti 
arvokas kokonaisuus, jonka puistohistoria ulottuu 1850-luvulle. 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutosta, jossa huomioidaan puiston 
suojelutavoitteet uusien toimintojen sijoittelussa ja rajauksissa. Asema-
kaavan valmistelun yhteydessä on kartoitettu puistoalueen arvot ja 
yleiset kehittämisperiaatteet.

Alppipuiston alueella käynnissä olevat hankkeet vaikuttavat puiston 
käyttöön, rajaukseen ja yleisilmeeseen. Hankkeita ovat Pisararadan lin-
jaus Alppipuiston kautta, Linnanmäen pysäköinti-laitoksen sijoittaminen 
puiston alueelle sekä uuden asuinkerrostalokorttelin rakentaminen Vii-
purinkadun ja Tivolitien risteykseen. 

Alppipuisto sijaitsee kaupunginosissa, joissa on Helsingin mittakaavas-
sa suhteellisen vähän viheralueita ja korkein asukastiheys. Puistot ovat 
asukkaiden ahkerassa käytössä. Alueen käytön paineita lisäävät Lin-
nanmäen turistivirrat sekä puistossa järjestettävien tapahtumien suuret 
kävijämäärät.

Kaupungin ja Alppipuistossa tapahtumia järjestävien toimijoiden lähtö-
kohtana on ollut se, että arvokkaassa puistoympäristössä ei järjestetä 
kaupallisia tapahtumia, ja että tapahtumat ovat pienimuotoisia. Lisäksi 
asukkailta on tullut palautetta melusta ja luvattomista konserteista. Ta-
voitteena on myös, että puisto ja sen lähiympäristö kestävät tapahtu-
mista aiheutuvan kulutuksen, melun ja muut vaikutukset sekä säilyvät 
viihtyisinä.

Uusien rakenteiden sovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
puistoon on aina haasteellista. Kiinteän esiintymislavan rakentaminen 
edellyttää myös selkeää omistajuutta, ylläpitovastuuta ja riittäviä ylläpi-
toresursseja, jotta ratkaisu olisi kestävä. Alppipuisto on myös todettu il-
kivaltaherkäksi ympäristöksi, jossa suuri osa puiston kiinteistä raken-
teista on huonossa kunnossa tai ne ovat tuhoutuneet. 

Tapahtumat ovat hyvin erilaisia ja niiden tarpeet vaihtelevat. Siirrettä-
vien esiintymislavojen tekniikka on kehittynyt viime vuosina ja niiden 
kuljettaminen ja kokoaminen on aikaisempaa vaivattomampaa. Kau-
punkiympäristön toimiala tarjoaa puitteet tapahtumien järjestämiselle: 
tapahtumasähkö ja siihen liittyvä muu infrastruktuuri, kulutusta kestävä 
pohja ja huoltoajon mahdollistaminen.

Vuonna 2016 Alppipuiston asemakaavamuutoksen pohjaksi tehdyssä 
yleissuunnitelmassa tarkasteltiin myös tapahtumakäytön sovittamista 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Tapahtumat tulee 
ohjata puiston keskiosaan. Avoimen puistotilan luoteisreunaan voidaan 
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varata paikka väliaikaiselle esiintymislavalle, joka pystytetään sinne ke-
sällä tapahtumien ajaksi. Lavan kohdalla ja edustalla oleva nurmikko 
voidaan vahvistaa jalkapallonurmen periaatteen mukaan. 

Aloitteessa on tuotu esiin myös Stoan aukio ja Sibeliuksen puisto. 
Stoan aukiolla on käynnissä laaja peruskorjaus, jonka yhteydessä to-
teutetaan esiintymislava. Aukio on osa tonttia, joten lähtötilanne Stoas-
sa on hyvin erilainen kuin Alppipuistossa. Lähtökohtana on, että lavaa 
hallinnoi Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, jolla on tarjota lavalle paljon 
ohjelmaa. Sibeliuksen puistoon tutkitaan tänä vuonna alkavan puisto-
suunnittelun yhteydessä pienimuotoisten musiikkiesitysten pitopaikkaa, 
jossa on tapahtumasähkö.

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.02.2019 § 42

HEL 2018-011135 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla aloitteen mukaisen kiinteän 
esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon jäljempänä esitettyjen seik-
kojen pohjalta.

Alppipuisto on Alppilassa sijaitseva kallioinen ja mäkinen puisto, joka 
rajautuu lännessä päärataan, pohjoisessa Viipurinkatuun sekä etelässä 
Linnanmäkeen ja Helsinginkatuun. Puiston kallioisen maaston suuret 
korkeuserot sekä alueelle sijoittuvat lammet ja koirapuisto rajaavat käy-
tettävissä olevaa pinta-alaa. Alueen läpi kulkee myös keskeinen ja vilk-
kaassa käytössä oleva pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen väy-
lä.

Alppipuisto toimii omalla alueellaan merkittävänä viheralueena. Alppi-
puisto on huomioitu Helsingin yleiskaavan viher- ja virkistysverkostossa 
ja koko kaava-alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi 
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alueeksi. Alppipuisto, Lenininpuisto ja Eläintarhan alue muodostavat 
yhdessä merkittävän viheraluekokonaisuuden. 

Alueella on käynnissä asemakaavan muutostyö, jossa huomioidaan 
puiston suojelutavoitteet uusien toimintojen sijoittelussa ja rajauksissa. 
Asemakaavan valmistelun yhteydessä on kartoitettu puistoalueen arvot 
ja yleiset kehittämisperiaatteet.

Erityisesti kesäisin Alppipuiston alue on toiminut myös kaikille avointen 
kulttuurisisältöisten matalan kynnyksen ulkoilmatapahtumien paikkana. 
Puistossa on vuodesta 2008 lähtien Helsingin kaupungin tuella järjes-
tetty kesän viikonlopuille sijoittuva musiikkipainotteinen tapahtumako-
konaisuus. Kokonaisuus on tarjonnut kantakaupungin alueella hyvin 
saavutettavan ja monimuotoisen ilmaisen vaihtoehdon taiteen ja kult-
tuurin kokemiseen.

Kaupungin tukema Alppipuiston tapahtumakokonaisuus on koostunut 
noin 1 000–2 000, maksimissaan 5 000, kävijän tapahtumista. Tuettu-
jen tapahtumien määrässä on huomioitu puiston kantokyky sekä alu-
een muu vapaa-ajankäyttö ja historiallinen luonne. Tapahtumapaikkana 
puiston eduksi ovat sen muoto ja sijainti, mitkä vähentävät ympäristölle 
koituvaa meluhaittaa. Asukkailta on kuitenkin tullut myös palautetta me-
lusta ja luvattomista konserteista.

Helsingin kaupunki on tukenut tapahtumakokonaisuutta alkuvuosina 
osallistumalla tuotantoon ja sittemmin merkittävällä panoksella avustus-
rahoituksen kautta. Sarjaan liittyvien tapahtumien järjestäjät ovat teh-
neet tapahtumatuotannollista yhteistyötä mm. aikataulun ja yhteisen 
infrastruktuurin suhteen, joihin väliaikainen esiintymislava ja sähköt 
ovat kuuluneet.

Tapahtumat ovat pääasiassa sijoittaneet lavansa avoimen puistotilan 
luoteisreunaan, johon suhteessa nouseva rinne muodostaa luonnolli-
sen katsomoalueen. Vuonna 2016 Alppipuiston asemakaavamuutok-
sen pohjaksi tehdyssä yleissuunnitelmassa tämä alue on arvioitu sopi-
vaksi paikaksi väliaikaisesti rakennettaville lavoille ja tämänkaltaiselle 
käytölle voidaan taata puitteet mm. nurmeen kohdistuvan lisärasituksen 
huomioivilla keinoilla.

Alppipuisto on valvomatonta ilkivallalle herkkää aluetta, johon kohdis-
tuu monenlaista ilta- ja yökäyttöä. Alppipuistossa itsessään sijaitseva 
yhteiskäyttöön tarkoitettu paviljonki on päätynyt heikkoon kuntoon ilki-
vallan takia ja aiempi suurempi rakenne on samoin tuhottu ilkivallan 
johdosta. Myös muilta vastaavan kaltaisilta alueilta on huonoja koke-
muksia valvomattomista puistojen ja muiden yleisten alueiden raken-
nuksista ja rakennelmista.
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Esityskäyttöön tarkoitettu pysyvä lava vaatisi mielekkäästi toimiakseen 
merkittäviä vakituisia resursseja ylläpitoon ja hallinnointiin. Lavan kunto 
itsessään on olennainen tekijä niin esitysten teknisten puitteiden ja tur-
vallisuuden kannalta kuin suhteessa puiston yleisilmeeseen ja viihty-
vyyteen niin viher- kuin tapahtuma-alueena.

Alppipuistossa pysyvää lavaa ei olisi mahdollista liittää minkään muun 
julkisten rakennuksen jatkuvan toiminnan, ylläpidon ja valvonnan yhtey-
teen. Yksittäisenä rakenteena puistossa sijaitsevan lavan kunnossapi-
dosta ja mahdollisesta valvonnasta seuraisi huomattavia kustannuksia.

Puiston muu käyttötarve virkistysalueena, fyysinen kestävyys ja kulttuu-
rihistoriallinen luonne rajoittavat kokonaisuudessaan puistoon sijoittu-
vien tapahtumien mahdollista määrää lavarakenteen tyypistä riippumat-
ta. Pysyvän lavan vaatima jatkuva resurssi olisi suuri panostus suh-
teessa potentiaalisten tapahtumien määrään, kokoluokkaan ja kausi-
luonteisuuteen. 

Väliaikaisten lavarakenteiden ja niiden tekniikan osalta tarjolla on eri 
tarpeisiin soveltuvia hyviä vuokrattavia vaihtoehtoja, joissa on mahdol-
lista hyödyntää ajantasaisimpia ratkaisuita ilman sitoutumista ylläpitoon 
ja päivittämiseen.

Aloitteessa on viitattu myös Stoan aukiolle osana laajaa peruskorjausta 
rakennettavaan esiintymislavaan sekä Sibeliuksen puistoon. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva Stoa tulee lähtökohtaisesti ylläpitä-
mään ja hallinnoimaan välittömästi Stoan rakennuksen vieressä sijait-
sevaa aukion lavaa, jonka osalta tilanne eroaa merkittävästi Alppipuis-
tosta. Kaupunkiympäristön toimiala tutkii tänä vuonna alkavan puisto-
suunnittelun yhteydessä mahdollisuutta rakentaa Sibeliuksen puistoon 
pienimuotoisten musiikkiesitysten pitopaikka.

Edellä esitetyn perusteella kaupunki varautuu edelleen tukemaan ta-
pahtumakokonaisuuden ja väliaikaisten tapahtumarakenteiden toteut-
tamista Alppipuistossa avustusrahoituksen kautta.

Käsittely

26.02.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lautakunta esittää, että selvitetään renkailla siirrettä-
vän esiintymislavan hankkimista kaupungin tapahtumien käyttöön. La-
vaa voisi hallinnoida kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Tämä palvelisi ja 
mahdollistaisi hyvin eri tyyppisiä ja kokoisia kaupunginosatapahtumia.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
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12.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Jenni Peisa, suunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi
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§ 274
V 22.5.2019, Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumi-
sesta Global Active City -ohjelmaan

HEL 2018-011678 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Elina Moision aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Elina Moisio ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osallistua Global Active Ci-
ty -ohjelmaan, joka auttaa kaupunkeja parantamaan asukkaiden hyvin-
vointia ja lisäämään liikkumista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa aloitteen johdosta antamas-
saan lausunnossa, että liikuntapalvelut selvittää ohjelmaan osallistu-
mista. Samalla selvitetään ohjelmaan mahdollisesti liittyviä kustannuk-
sia ja talousarvio-ohjeiden mukaisesti luopuminen jostain toisesta ver-
kostojäsenyydestä.

Global Active City -verkosto on The Active Well-being Iniativen (AWI) 
koordinoima maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä tie-
toisuutta liikunnan hyödyistä ja edistää terveyttä ja aktiivisuutta. Kan-
sainvälinen olympiakomitea tukee verkostoa sen toiminnassa.
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Ohjelmaan liittyminen antaa mahdollisuuden hyödyntää yli 70 Global 
Active City -merkin luoneen asiantuntijan ja tutkijan osaamista mm. 
kaupungin hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan edis-
tämisen saralla. Verkostojäsenyys tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön 
ja benchmarkkaukseen muiden verkostoon kuuluvien kaupungin kans-
sa ja kustannustehokasta vertailudataa samankokoisten ja samojen 
haasteiden parissa painivien kaupunkien kehityksestä ja toimenpiteistä. 
Ohjelmassa on konkreettisia yhteistyöprojekteja ja se tarjoaa myös 
kaupungin kumppaneille mahdollisuuden osallistua verkoston toimin-
taan ja tilaisuuksiin.

Tampereen kaupunki on ollut Global Active City -verkoston epäviralli-
sena pilottikaupunkina vuosina 2015–2017. Pilotoinnista saatujen ko-
kemusten perusteella Tampereen kaupunki on hyötynyt ohjelmasta 
mm. uusien ideoiden ja muualla hyväksi koettujen toimintamallien kaut-
ta. Ohjelma on vahvistanut Tampereen imagoa poikkihallinnollisena 
liikkumisen edistäjänä osana kansainvälistä verkostoa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä liikkumisohjelmassa liikkumisen 
edistäminen nostetaan yhdeksi kaupungin strategiseksi kärkihankkeek-
si. Kasvava hyvinvointi- ja terveystietoisuus näkyy lisääntyvänä tarpee-
na ja kiinnostuksena uudenlaisille palveluille, olosuhteille, yritystoimin-
nalle ja digitaalisille innovaatioille. Kaupunginhallitus katsoo, että liitty-
minen Global Active City -ohjelmaan tukisi näitä tavoitteita.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 
valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Moision aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.02.2019 § 35
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HEL 2018-011678 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa selvitykseen tekemistä kos-
kien Helsingin kaupungin osallistumista Global Active City -ohjelmaan. 
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut selvittävät Helsingin kaupungin 
mahdollisuutta osallistua kansainvälisen Olympiakomitean tukemaan 
Global Active City -ohjelmaan. Mahdollisen liittymisen yhteydessä tulee 
myös pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä yhtenä koko-
naisuutena ja pohtia myös mahdollisuutta luopua jostakin verkostojä-
senyydestä. Lisäksi tulee myös selvittää Active City -ohjelmaan liittyvät 
mahdolliset kustannukset sekä mahdollinen järjestöistä eroaminen ja 
siihen liittyvät toimenpiteet. 

Global Active City -verkosto on The Active Well-being Iniativen (AWI) 
koordinoima, maailmanlaajuinen hanke, jonka ovat perustaneet TAFI-
SA (The Association for International Sport for All) yleisenä tavoittee-
naan lisätä tietoisuutta urheilun ja liikunnan hyödyistä sekä EVALEO, 
joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on terveyden 
ja aktiivisuuden kehittäminen ja edistäminen. Lisäksi kansainvälinen 
Olympiakomitea (IOC) tukee verkostoa toiminnassaan.

Global Active City -ohjelmaan liittyminen antaa mahdollisuuden hyö-
dyntää yli 70 asiantuntijan ja tutkijan asiantuntemusta, jotka ovat autta-
neet luomaan Global Active City -merkin, muun muassa kaupungin hal-
linnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunnan edistämisen saralla. 
Ohjelmaan liittymisen kautta Helsingin kaupungista tulee myös osa hy-
vin näkyvää maailmanlaajuista ohjelmaa. Verkostojäsenyys tarjoaa 
mahdollisuuden yhteistyöhön ja benchmarkkaukseen muiden verkos-
toon kuuluvien kaupungin kanssa, saada kustannustehokkaasti vertai-
ludataa samankokoisten ja samojen haasteiden parissa painivien kau-
punkien kehityksestä ja toimenpiteistä, toteuttaa konkreettisia yhteis-
työprojekteja sekä tarjota helsinkiläisille kumppaneille mahdollisuuden 
osallistua verkoston toimintaan ja tilaisuuksiin. 

Suomesta Tampereen kaupunki on ollut verkoston epävirallisena pilot-
tikaupunkina vuosina 2015–2017. Verkostoyhteistyö oli osa kaupungin 
Liikkuva Tampere -projektia, joka oli Tampereen kaupungin projektoi-
ma ohjelma, jossa tavoiteltiin monitoimijaista ja poikkihallinnollista toi-
mintatapaa tamperelaisten liikkumisen edistämiseksi. Tampereen kau-
punki hyötyi verkostosta uusien ideoiden ja muualla toteutettujen, hy-
väksi koettujen toimintamallien kautta. Lisäksi kaupunki koki, että Glo-
bal Active City -verkosto vahvisti kaupungin imagoa poikkihallinnollise-
na liikkumisen edistäjänä osana kansainvälistä verkostoa
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Kaupunginhallituksen päättämässä Helsingin kaupungin liikkumisoh-
jelmassa, vuosille 2017–2021, liikkumisen edistämisen nostetaan yh-
deksi kaupungin strategiseksi kärkihankkeeksi. Ohjelman konkreettise-
na tavoitteena on kasvattaa liikkumisen osuutta ja vastaavasti vähen-
tää istumisen määrää helsinkiläisten elämänkulussa. Helsingin kasvava 
hyvinvointi- ja terveystietoisuus näkyy myös lisääntyvänä tarpeena ja 
kiinnostuksen kohteena uudenlaisille palveluille, olosuhteille, yritystoi-
minnalle ja digitaalisille innovaatioille. Global Active City -ohjelma mah-
dollisesti tukisi näitä edellä mainittuja tavoitteita.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Kaisa Mari Laine, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87878

kaisa.mari.laine(a)hel.fi
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§ 275
V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite perhetyön tuomisesta 
päiväkoteihin

HEL 2018-012502 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki madaltaa perhepalveluiden piiriin pääsemisen kynnystä 
kokeilemalla perhetyön tuomista päiväkoteihin.

Oikea-aikaiset ja helposti saatavat perhepalvelut ovat tärkeä tekijä las-
ten syrjäytymisen ja perheiden ongelmien ehkäisemisessä. Helsinkiläi-
sille lapsiperheille on tarjolla monenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja, joiden tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja, paran-
taa vuorovaikutusta ja tukea perheen hyvinvointia.

Perheiden palveluja kootaan perhekeskuksiin, jotka ovat kaikkien lap-
siperheiden saatavilla. Kotiin vietävät palvelut, kuten lapsiperheiden 
sosiaaliohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat ensisijaisia matalan 
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kynnyksen palvelumuotoja. Neuvoloissa on vahva osaaminen palve-
luohjauksesta. Neuvola päiväkodissa -toimintamalli, joka tarjoaa tukea 
lapsen kehitykseen ja kasvuun moniammatillisena kokonaisuutena, on 
hyvä esimerkki jo kehitetyistä varhaiskasvatuksen ja neuvolatoiminnan 
yhteismalleista.

Varhaiskasvatuslain 7 §:n mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjes-
täessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuuris-
ta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoiminnasta ja 
muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen 
kanssa. Lapsen tarvitsema palvelujen kokonaisuus on arvioitava, 
suunniteltava ja toteutettava monialaisessa yhteistyössä.

Varhaiskasvatus on mukana perhekeskuksen moniammatillisessa neu-
volatiimissä, joka toimii yhtenä yhteistyömuotona varhaiskasvatuksen, 
sosiaaliohjauksen ja kotipalvelun välillä. Näiden palvelujen tarkoitukse-
na on madaltaa kynnystä hakea apua ja löytää ne perheet, jotka ovat 
jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle.

Lapsiperheitä varten on tänä vuonna avattu ympärivuorokautisessa 
käytössä oleva sähköinen yhteydenottokanava, Tarvitsen apua -nappi, 
www.hel.fi/perheentuki -sivustolla.

Sosiaalihuoltolain 16 §:n mukainen sosiaaliohjaus ja 18 §:n mukainen 
perhetyö ovat eri palveluja. Helsingissä toimiva lapsiperheiden sosiaa-
liohjauksen yksikkö on valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Se vastaa pal-
velun tarpeeseen, josta julkisessa keskustelussa usein käytetään ter-
miä perhetyö. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yksiköstä alle koului-
käisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja 
neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Perhe voi hakeutua palveluun 
itse, mutta neuvolan ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on keskei-
nen rooli palveluun ohjauksessa. Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pää-
sääntöisesti heidän kotonaan, mutta voi tarvittaessa jalkautua vaikkapa 
päiväkotiin. Perheet hyötyvät ensisijaisesti siitä, että palvelut tuodaan 
kotiin. Perheet antavat jatkuvasti positiivista palautetta siitä, että sosi-
aaliohjaus toimii joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Sosiaalihuoltolain 18 §:n mukaista perhetyötä annetaan erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. 
Erityisen tuen palvelun tarve arvioidaan perhekeskuksen lapsiperhei-
den palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikössä. Perhe voi hakeutua 
palvelutarpeen arviointiin itsenäisesti tai se voi tehdä yhdessä varhais-
kasvatuksen henkilökunnan kanssa pyynnön sosiaalihuoltolain mukai-
sen palvelutarpeen arvioimiseksi.

Helsingin päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammatti-
laisten osaamista huolen tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja 
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palveluihin ohjaamisessa tullaan vahvistamaan. Osana kaupunkistrate-
gian syrjäytymisen ehkäisemisen Mukana-ohjelmaa on tunnistettu tarve 
yhteistyön tiivistämisestä. Varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon välille luodaan parhaillaan toimintamallia riskiryhmien etsi-
miseksi ja tunnistamiseksi nykyistä paremmin. Tavoitteena on henkilös-
tön osaamisen kehittäminen syrjäytymistä ennakoivien riskitekijöiden 
tunnistamisessa. Toimenpiteinä on mm. varhaiskasvatuksen työnteki-
jöiden ja esimiesten kouluttaminen ja yhteistyöverkostojen päivittämi-
nen. Toteutuksessa hyödynnetään jo käytössä olevia tunnistamisen 
malleja ja valtakunnallisia näyttöön perustuvia malleja.

Toimialarajat ylittävää yhteistyötä voidaan toteuttaa arvioimalla yhdes-
sä perheen avun tarvetta. Osallistavan työotteen vahvistaminen edellyt-
tää ammattilaisten, lapsen ja hänen huoltajiensa välistä vastavuoroista 
ja avointa keskustelua. Yhdessä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja 
varhaiskasvatuksen kanssa ollaan vahvistamassa ennalta ehkäisevää 
työtä, etsimässä uusia yhteistyön tapoja sekä lisäämässä tiedotusta 
lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Yhteistyön kehittäminen aloitetaan 
kokeiluilla Koillis-Helsingissä. Yhteistyössä ovat mukana lapsiperhei-
den sosiaaliohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola, lasten-
suojelu ja varhaiskasvatus. Kehittämisessä hyödynnetään aiempia ko-
kemuksia mm. Neuvola päiväkodissa -mallista.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen huolen 
tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa ja palveluohjauksessa mahdol-
listaa vaikuttavamman palvelun tuottamisen. Perheet hyötyvät riittävän 
ajoissa saadusta tuesta, mikä ennaltaehkäisee ongelmien kasaantu-
mista ja tukee lapsen terveyttä ja kehitystä.

Edellä mainituin perustein kaupunginhallitus katsoo, että olemassa ole-
villa palveluilla ja uusien kehittämisellä voidaan vastata perheiden ko-
konaisvaltaisiin palvelutarpeisiin.

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta sosiaali- ja terveyslau-
takunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot. Hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston 
käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutet-
tua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.03.2019 § 40

HEL 2018-012502 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Emma Karin ja 22 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien perhetyön tuomista päiväkoteihin:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää oikea-aikaisia ja helposti saatavia 
perhepalveluja tärkeänä tekijänä lasten syrjäytymisen sekä perheiden 
ongelmien ehkäisemisessä. Helsinkiläisille lapsiperheille on tarjolla 
monenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden tavoitteena 
on vahvistaa perheen voimavaroja ja parantaa vuorovaikutusta sekä 
tukea perheen hyvinvointia.

Perheiden palveluja kootaan perhekeskuksiin, jotka ovat kaikkien lap-
siperheiden saatavilla. Kotiin vietävät palvelut, kuten lapsiperheiden 
sosiaaliohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat ensisijaisia matalan 
kynnyksen palvelumuotoja. Neuvoloissa on vahva osaaminen palve-
luohjauksesta. Neuvola päiväkodissa -toimintamalli tarjoaa tukea lap-
sen kehitykseen ja kasvuun moniammatillisena kokonaisuutena.

Lapsiperheitä varten on tänä vuonna avattu sähköinen yhteydenotto-
kanava, Tarvitsen apua -nappi, www.hel.fi/perheentuki -sivustolla, mikä 
on käytettävissä ympärivuorokautisesti.

Perhekeskuksen neuvolatiimi toimii yhtenä yhteistyömuotona varhais-
kasvatuksen, sosiaaliohjauksen ja kotipalvelun välillä. Näiden palvelu-
jen tarkoituksena on madaltaa kynnystä hakea apua sekä löytää per-
heet, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. 

Sosiaalihuoltolain (130/2014) 16 pykälän mukainen sosiaaliohjaus ja 18 
pykälän mukainen perhetyö ovat eri palveluja. Helsingissä toimiva lap-
siperheiden sosiaaliohjauksen yksikkö on valtakunnallisesti ainutlaatui-
nen ja se vastaa tuen ja palvelun tarpeeseen, josta julkisessa keskus-
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telussa käytetään usein termiä perhetyö. Lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen yksiköstä alle kouluikäisten ja pienten lasten vanhemmilla on 
mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämänti-
lanteissa. Perhe voi hakeutua palveluun itse. Neuvolan ja varhaiskas-
vatuksen henkilökunnalla on kuitenkin keskeinen rooli palveluun oh-
jauksessa. Sosiaaliohjaaja tapaa perheitä pääsääntöisesti heidän koto-
naan, mutta voi tarvittaessa jalkautua vaikkapa päiväkotiin. Perheet 
hyötyvät ensisijaisesti siitä, että palvelut tuodaan kotiin. Perheet anta-
vat jatkuvasti positiivista palautetta siitä, että sosiaaliohjaus toimii jous-
tavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ter-
veyden ja kehityksen turvaamiseksi. Erityisen tuen palvelun tarve ar-
vioidaan perhekeskuksen lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja 
tuen yksikössä. Palvelutarpeen arviointiin perhe voi hakeutua itsenäi-
sesti tai perhe voi tehdä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
kanssa pyynnön sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioimi-
seksi (yhteydenotto tuen tarpeen selvittämiseksi).

Helsingin päiväkodeissa työskentelevien varhaiskasvatuksen ammatti-
laisten osaamista huolen tunnistamisessa, puheeksi ottamisessa sekä 
palveluihin ohjaamisessa tullaan vahvistamaan. Varhaiskasvatuksen ja 
sosiaali -ja terveydenhuollon välille luodaan parhaillaan toimintamallia 
riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistamiseksi nykyistä paremmin, mukaan 
lukien työntekijöiden ja esimiesten koulutus. Toteutuksessa hyödynne-
tään jo käytössä olevia tunnistamisen malleja ja valtakunnallisia näyt-
töön perustuvia malleja.

Yhteistyötä yli toimialojen voidaan toteuttaa arvioimalla yhdessä per-
heen avun tarvetta ja näin yhteistyössä tukea perhettä ja lasta hänen 
kehitysympäristössään. Osallistavaa työotetta tulee vahvistaa palvelu-
järjestelmässämme. Se edellyttää ammattilaisten, lapsen ja hänen 
huoltajiensa välistä vastavuoroista ja avointa keskustelua. Yhdessä 
lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen kanssa ollaan 
vahvistamassa ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsimässä uusia yh-
teistyön tapoja sekä lisäämässä palveluohjausta ja tiedotusta lapsiper-
heiden sosiaaliohjauksesta. Kokeiluja aloitetaan Koillis-Helsingissä 
alueellisen varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yh-
teistyönä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen huolen 
tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi sekä palveluohjauksellisen 
osaamisen lisääminen mahdollistavat vaikuttavamman palvelun tuot-
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tamisen. Lisäksi se parantaa työntekijän tunnetta oman työn hallinnas-
ta. Perheet hyötyvät riittävän ajoissa saadusta tuesta, mikä ennaltaeh-
käisee ongelmien kasaantumista ja tukee lapsen terveyttä ja kehitystä. 

Käsittely

12.03.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen ennen ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia loppuun: "Tässä yhteydessä 
pilotoidaan hanketta, jossa sosiaaliohjausta vahvistetaan myös osaksi 
päiväkotien arkea yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa."

Kannattaja: jäsen Antti Vainionpää

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus (jäsen Kati Juva)

Jaa-äänet: 8
Mukhtar Abib, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Sakari 
Männikkö, Sanna-Mari Oranen, Matias Pajula, Karita Toijonen

Ei-äänet: 4
Heidi Ahola, Kati Juva, Tuomas Tuure, Antti Vainionpää

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Meri Haahtela

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
4 (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 55634
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terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 101

HEL 2018-012502 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Emma Karin ja 22 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien perhetyön tuomisesta päiväkoteihin:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää oikea-aikaisia ja helposti saata-
via perheille suunnattuja palveluja tärkeänä tekijänä lasten syrjäytymi-
sen sekä perheiden ongelmien ehkäisemisessä. Helsinkiläisille lapsi-
perheille on jo tarjolla monenlaisia palveluja, joiden tavoitteena on vah-
vistaa perheen voimavaroja ja parantaa vuorovaikutusta sekä tukea 
perheen hyvinvointia, mutta palvelut edellyttävät edelleen yhteiskehit-
tämistä. 

Mikään toimiala ei voi yksin vastata perheiden monialaisen tuen tarpei-
siin. Sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömallien kehittämis-
tä tarvitaan edelleen, jotta yhtä useampi perhe saisi tukea riittävän var-
haisessa vaiheessa. Ylisektorirajaisella yhteistyöllä nostetaan lapsi 
perheineen kehitettävien palveluiden keskiöön ja voidaan paremmin 
mahdollistaa palveluiden saannin matala kynnys ja leimaamattomuus.

Varhaiskasvatuslain 7 § todetaan, että kunnan on varhaiskasvatusta 
järjestäessään toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kult-
tuurista, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, neuvolatoimin-
nasta ja muusta terveydenhuollosta vastaavien sekä muiden tarvitta-
vien tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan on 
tarpeen mukaan toimittava yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollosta 
vastaavien tahojen kanssa lapsen tarvitseman tuen ja palvelujen koko-
naisuuden arvioimiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi 
3 § edellyttää tunnistamaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen ja järjes-
tämään tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen il-
mettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä.

Hyve4 sekä suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa aloitettu Neuvola 
päiväkodissa ovat hyviä esimerkkejä jo kehitetyistä varhaiskasvatuksen 
ja neuvolatoiminnan yhteismalleista. Varhaiskasvatus on mukana per-
hekeskuksen moniammatillisessa neuvolatiimissä. 
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Osana kaupunkistrategian syrjäytymisen ehkäisemisen Mukana-ohjel-
maa on tunnistettu tarve yhteistyön tiivistämisestä, ja siihen vastaami-
seksi on tunnistettu seuraavia toimenpiteitä.

RET-mallissa (riskien etsiminen ja tunnistaminen) tavoite on henkilös-
tön osaamisen kehittäminen syrjäytymistä ennakoivien riskitekijöiden 
tunnistamisessa. Toimenpiteenä on varhaiskasvatuksen henkilöstön 
koulutus tunnistamiseen ja yhteistyöverkostojen päivittäminen. Perheen 
näkökulmasta toimintamallin hyötynä on varhainen puuttuminen, jonka 
seurauksena perheelle löydetään tarkoituksenmukaiset palvelupolut oi-
kea-aikaisesti.

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön 
kehittäminen aloitetaan pilotoimalla Koillis-Helsingissä. Yhteistyössä 
ovat mukana lapsiperheiden sosiaaliohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, 
perheneuvola, lastensuojelu ja varhaiskasvatus. Kehittämisessä mal-
linnetaan uusia yhteistyönmalleja hyödyntäen aiempia kokemuksia 
esimerkiksi neuvola päiväkodissa mallin yhteiskehittämisestä. Kehitet-
tävässä toimenpiteessä vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lapsi-
perheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, 
etsitään uusia yhteistyön tapoja, lisätään palveluohjausta ja tiedotusta 
lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Yhteistyömallilla vahvistetaan yli 
toimialarajojen tehtävää yhteistyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten näkökulmasta lapset ja perheet hyö-
tyvät riittävän ajoissa saadusta tuesta, mikä ennaltaehkäisee ongel-
mien kasaantumista ja tukee lapsen terveyttä ja kehitystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi
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§ 276
V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 
2019

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki - 
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-
ohjelman) seurantaraportin 2019.

Käsittely

Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen liitteeseen on tehty vähäisiä 
kirjoitusvirheen tyyppisiä korjauksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotikaupunkina Helsinki seurantaraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki – 
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-
ohjelma), jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset pää-
määrät sekä ohjelmakauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta se-
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kä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kau-
punginvaltuustolle vuosittain.

Seurantaraportti 2019 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvi-
tyksen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman tavoitteiden tähänasti-
sesta toteutumisesta.

Helsingissä on valmisteltu kerran valtuustokaudessa vahvistettavaksi 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma. Ohjelman 
tarkastelujakso on kymmenen vuotta. Edellinen asumisen ja siihen liit-
tyvän maankäytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hy-
väksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012.

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumis-
ta seurataan vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona. 
Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta 
riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuo-
tantoon pitkällä aikavälillä.

Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutoksia

Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime 
vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan 
väestönkasvun vuosi, jolloin väestö kasvoi yli 15 000 asukkaalla vuo-
dessa.

Helsinkiläisistä 49 % asuu vuokralla. Vuokralla asuminen on viime vuo-
sina hieman yleistynyt kaikilla asuntokuntatyypeillä, paitsi kahden van-
hemman lapsiperheillä.

Asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan Helsingissä, omistusasunto-
jen hintojen eriytyessä alueellisesti toisistaan. Vuokrien nousu on ollut 
voimakkainta edullisimmilla alueilla ja maltillisinta kantakaupungin alu-
eella.

Helsinki tavoittelee jatkossakin asemaa segregaation ehkäisyn huip-
puesimerkkinä. Eriytymiskehitykseen puuttuminen vaatii systemaattisia 
toimenpiteitä, ja tämän vuoksi Helsingissä on valmisteltu kaupunkiuu-
distusprojekteja, jotka kohdentuvat esikaupunkialueille. 

Helsingin uusi yleiskaava on tullut voimaan 5. joulukuuta 2018. Helsin-
gin kaupungin maapoliittiset linjaukset on osin hyväksytty kaupungin-
hallituksessa 1.4.2019 ja osin tulossa käsiteltäviksi syksyn 2019 aika-
na.
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Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 Hiilineutraali Helsinki 2035 –
toimenpideohjelman ohjeellisena asiakirjana käynnistämään tarvittavat 
toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövä-
hennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Helsinkiläisten kehitysvammaisten laitoshoiva päättyi vuoden 2018 lop-
pupuolella, kun viimeiset laitoshoivan piirissä olleet asukkaat muuttivat 
sopiviksi katsottuihin asuntoihin, kuten kaupungin ryhmäkoteihin.

Helsingin kaupunki on tarkentanut asunnottomuuden tilastointia. Hel-
singissä oli 15.11.2018 yhteensä 2 114 asunnotonta. Heistä yksineläviä 
oli 1 818 henkilöä, pariskuntia 59 ja perheitä 75.

Asumisen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Vuokra- ja asu-
misoikeusasuntojen tuotantoa koskeva 40 vuoden ns. pitkä korkotuki-
malli uudistui 1.7.2018. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta pur-
kavan uusrakentamisen helpottamiseksi hyväksyttiin helmikuussa 
2019. 

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

Helsinkiin valmistui vuonna 2018 yhteensä 4 843 asuntoa, joista 87 % 
kerrostaloihin. Valmistuneista asunnoista 22 % oli ARA-vuokra-asunto-
ja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 1 480 asuntoa. Asuntora-
kentaminen oli vuoden vaihteessa 2018–2019 ennätyksellä tasolla ja 
samanaikaisesti oli rakenteilla jopa 10 000 asuntoa. Vuotta aikaisem-
min oltiin noin 7 000 asunnon tasolla. Yhteensä viime vuonna alkoi 
7 943 asunnon rakentaminen ja 7 109 asunnon rakentamiseen myön-
nettiin rakennuslupa. Tavoitteena oli 6000 asunnon rakentaminen 
vuonna 2018, ja vuonna 2019 asuntotuotantotavoite on 7000 asuntoa.

Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2018 oli noin 
313 000 k-m². Tontteja luovutettiin huomattavasti edellisvuotta enem-
män, mutta määrä ei kuitenkaan yltänyt tavoitteeseen (380 000 k-m²). 
Asemakaavoja lainvoimaistui vuonna 2018 kaikkiaan yli 545 000 k-m², 
mikä jäi alle tavoitteen (600 000 k-m2). Merkittävin lainvoiman saanut 
asemakaava oli entisen Maaliikennekeskuksen alueelle kaavoitettu 
Postipuiston asemakaava Pohjois-Pasilassa, joka sisältää noin 236 000 
k-m² rakennusoikeutta asuntorakentamiselle. Kaavavarannon määrä 
on noussut merkittävästi ja laskennallinen varannon riittävyys lähenee 
viittä vuotta asuntotuotantotavoitteen mukaisella rakentamisella.

Vuokra- ja vastiketaso on edelleen maltillisella tasolla kaupungin omis-
tamien asuntojen osalta. Keskivuokra Helsingin kaupungin asunnot 
Oy:n (Heka) asunnoissa vuonna 2019 on 11,69 euroa kuukaudessa 
neliömetriltä, kun vuonna 2018 keskivuokra oli 11,61 euroa. Helsingin 
asumisoikeus Oy:n (Haso) keskimääräinen vastike 1.3.2018 alkaen oli 
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valmiiden kohteiden osalta kuukaudessa 9,76 euroa neliömetriltä. Kau-
pungin vuokra-asuntoja välitettiin 3091 asuntoa vuonna 2018. Aktiiveja 
hakemuksia oli vuoden lopussa 22327, mikä on enemmän kuin edelli-
senä vuonna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotikaupunkina Helsinki seurantaraportti 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Toimialat, virastot ja liikelaitokset
Lautakunnat ja johtokunnat
Tytäryhteisöt

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 250

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.

Käsittely

15.04.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019 
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

07.05.2018 Ehdotuksen mukaan
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02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

24.04.2017 Pöydälle

09.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.12.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 102

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016, 
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantara-
portin 2018.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin valtuusto 
samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja 
varmistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudu-
taan perusparannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehi-
tys varmistetaan. (Silvia Modig)

  
 Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liittyvän 

maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit. (Leo Stranius)

Käsittely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 86 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/16
29.04.2019

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

16.05.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Silvia Modig ehdotti valtuutettu Eveliina Heinäluoman kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen: 

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin valtuusto 
samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja 
varmistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudutaan 
perusparannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehitys var-
mistetaan.

Valtuutettu Leo Stranius ehdotti valtuutettu Alviina Alametsän kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen: 

 Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

1 äänestys

Valtuutettu Silvia Modigin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto samalla edellyttää, että selvitetään mahdollisuus seurata ja var-
mistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudutaan peruspa-
rannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehitys varmistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, 
Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluo-
ma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koi-
vulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra 
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Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, 
Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Paulii-
na Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mirita Sax-
berg

Tyhjä: 24
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Mia Nygård, 
Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Poissa: 2
Mari Rantanen, Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toi-
vomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Leo Straniuksen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta lisätä Asumisen ja siihen liit-
tyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraporttiin 
myös olennaiset ilmasto- ja ympäristömittarit.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, 
Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, 
Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpa-
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la, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, 
Laura Rissanen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vai-
nikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 15
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jaana Pel-
konen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Ryd-
man, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 243

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantara-
portin 2017.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1 Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuus nostaa ikäihmisten yhteisöllisten asumisrat-
kaisujen kehittäminen yhdessä myös alueittaisten toimi-
joiden kanssa tulevan valtuustokauden yhdeksi asumisst-
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rategiseksi painopistealueeksi. (Arja Karhuvaara)
  
2 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-

tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
edullisen vuokra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon osuutta. (Yrjö Hakanen)

  
3 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumi-

seen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä 
tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi. (Sei-
ja Muurinen)

  
4 Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 

että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enem-
män , selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuuhin-
taisia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehdi-
taan siitä, että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdol-
lisuuksien mukaan hissi. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
5 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 

toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen 
kannusteiden monipuolista edelleen kehittämistä. (Nina 
Huru)

  
6 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 

toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen 
edellyttämän rakennuslupaprosessien tehostamista. (Nina 
Huru)

Käsittely

17.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seitsemän toivomus-
pontta.

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Seija Muurisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantarapor-
tin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suus nostaa ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen 
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kehittäminen yhdessä myös alueittaisten toimijoiden kanssa 
tulevan valtuustokauden yhdeksi asumisstrategiseksi pai-
nopistealueeksi.

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä 
edullisen vuokra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-
asuntotuotannon osuutta.

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumi-
seen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä 
tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.

Valtuutettu Jape Lovén ehdotti valtuutettu Eija Loukoilan kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Merkitessään tiedoksi tiedoksi AM-ohjelman seurantarapor-
tin kaupunginvaltuusto edellyttää, että  selvitetään mahdol-
lisuudet nostaa hallintojakauman toteutuminen AM-ohjel-
man mukaisesti ja huomioiden erityisesti ARA-tuotannon 
osuuden jälkeenjääneisyyden  alkavan valtuustokauden 
kärkipään asumisstrategiseksi painopistealueeksi.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Ulla-Marja Urhon 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 
että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enem-
män , selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintai-
sia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehditaan 
siitä, että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdollisuuk-
sien mukaan hissi.

Valtuutettu Nina Huru ehdotti valtuutettu Seppo Kanervan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
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 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön to-
teutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, kau-
punginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen kannus-
teiden monipuolista edelleen kehittämistä.

Valtuutettu Nina Huru ehdotti valtuutettu Seppo Kanervan kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, 
kaupunginvaltuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen 
edellyttämän rakennuslupaprosessien tehostamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

7 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-toteutusohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus nos-
taa ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittäminen yhdessä 
myös alueittaisten toimijoiden kanssa tulevan valtuustokauden yhdeksi 
asumisstrategiseksi painopistealueeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, 
Timo Laaninen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Pet-
ra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Måns-
son, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi 
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Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika 
Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Elina Moisio, Terhi Mäki, Jan 
D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raati-
kainen, Jukka Relander, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

8 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi AM-ohjelman seurantaraportin val-
tuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä edullisen vuok-
ra-asuntotuotannon, erityisesti ara-vuokra-asuntotuotannon osuutta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sa-
mi Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhak-
ka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipa-
le, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Heimo Laaksonen

Tyhjä: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso 
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Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele 
Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Män-
nistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
nen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo 
Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Poissa: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toi-
vomusponnen.

9 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asu-
miseen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan 
ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebe-
ling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti 
Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivu-
laakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Han-
nele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mutti-
lainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 13
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli 
Kousa, Elina Moisio, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuo-
mas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa
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Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman 
toivomusponnen.

10 äänestys

Valtuutettu Jape Lovénin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Merkitessään tiedoksi tiedoksi AM-ohjelman seurantara-
portin kaupunginvaltuusto edellyttää, että  selvitetään mahdollisuudet 
nostaa hallintojakauman toteutuminen AM-ohjelman mukaisesti ja 
huomioiden erityisesti ARA-tuotannon osuuden jälkeenjääneisyyden  
alkavan valtuustokauden kärkipään asumisstrategiseksi painopistealu-
eeksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika 
Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan 
Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Tomi Se-
vander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gun-
vor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, He-
lena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Kos-
kinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laani-
nen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Ran-
tala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Re-
lander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn
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Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Jape Lovénin ehdotta-
maa toivomuspontta.

11 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, 
että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enemmän , selvite-
tään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja, 
lähellä palveluja ja huolehditaan siitä, että hissittömiin kerrostaloihin 
saadaan mahdollisuuksien mukaan hissi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Inger-
vo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Sa-
ra Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna 
Vesikansa

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdot-
taman toivomusponnen.

12 äänestys
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Valtuutettu Nina Hurun ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginval-
tuusto edellyttää täydennysrakentamisen kannusteiden monipuolista 
edelleen kehittämistä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sir-
pa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija 
Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami 
Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Osku Pajamäki, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki

Tyhjä: 31
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raa-
tikainen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren

Poissa: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbard-
he Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toi-
vomusponnen.

13 äänestys

Valtuutettu Nina Hurun ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginval-
tuusto edellyttää rakentamisen aloittamisen edellyttämän rakennuslu-
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paprosessien tehostamista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, 
Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laakso-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanne-
le Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, 
Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, 
Petra Malin, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tomi 
Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura 
Kolbe, Minerva Krohn

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 189

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) 2016 seuraavat asunto- ja maapoliitti-
set päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivi-
sen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon 
edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. 

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta se-
kä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa 
maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään 
hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsää-
dännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etuosto-
oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopi-
muksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia teh-
dään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittä-
vä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raaka-
maana. 

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 
000 kem².

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa. 

Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän 
vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa 
määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
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Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että ra-
kennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus 
täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu

Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleis-
kaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon 
ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen 
ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi. 

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen 
toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin 
seudun kunnat) toimivat samoin. 

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 
000 kem². 

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja 
rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotan-
non edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asema-
kaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamis-
päätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon 
tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan moni-
puolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää 
vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäis-
tään poikkihallinnollisin keinoin. 

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä  

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutok-
sin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa 
asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6 000 asunnon vuosita-
voitteella laskettuna seuraava:
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 25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opis-
kelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

 30 prosenttia välimuodon asuntoja (1 800 asuntoa)
 45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 

asuntoa)

Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, ta-
voite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja 
sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla nou-
dattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yk-
sityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista 
ohjataan maankäyttösopimuksilla. 

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinluo-
vutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä si-
ten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita 
pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioi-
daan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuo-
tannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusa-
suntoa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edel-
lytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja 
muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 101 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/16
29.04.2019

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

Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla 
perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan 
käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättö-
män omistustuotannon osalta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä 
muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu 
persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. 
Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan 
täydennysrakentamisella.  

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. 

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsi-
satama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja 
Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun ete-
nemistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin 
alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosent-
tia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. 
Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaa-
tiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poiste-
taan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa.

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri 
puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa 
tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asema-
kaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, 
uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein 
tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden 
toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. 
Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköin-
nin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen to-
teuttamisen avulla.
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PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehok-
kuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. 
Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien raken-
tamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-
tien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasu-
miseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen  

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään 
vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakenta-
mista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen. 

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokan-
taan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunki-
maisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormit-
tavien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdollis-
tetaan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto. 

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta 

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisrat-
kaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja. 

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja 
alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. 

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-
energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi pro-
senttia vuodessa.

Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. 
Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkki-
noille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin 
kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttaja-
taustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun. 
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Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus 

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perhe-asuntojen rakentaminen. 

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kau-
punkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa.  

Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hal-
linta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään 
täydennysrakentamisalueilla. 

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen 
asumisneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamis-
ta. 

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomuspon-
net:

1. Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallituksel-
le tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten 
pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa 
ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienem-
pien ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tar-
jouskilpailuihin. (Silvia Modig)

2. Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi" kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaa-
rin Taipale)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua. (Kauko Koskinen) 
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Käsittely

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja totesi, että 15.6.2016 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen 
mukaisesti jatketaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutu-
sohjelman 2016 käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittely-
järjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä 
valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suo-
men- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selonte-
kona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt vastaehdotukset

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 23 muutetaan muotoon:

 Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon 
vuositavoitteella laskettuna seuraava:

 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja)

 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa)
 1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asun-

toa)

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 28 muutetaan muotoon:

 Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa 
vuodessa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappale 29 muutetaan muotoon:

 Tavoitteena on rakentaa 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosent-
tia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai 
osaomistusasuntoa.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattama-
na ehdottanut, että kappaleen 26 jälkeen uusi kappale (26a):
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 Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotuki-
mallia ei käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta 
vuokratuotannosta on pitempiaikaisia. Esityksen tultua julki kau-
punki tarkastelee vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltu-
vaa välituotantomallia.

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana 
ehdottanut, että 

 (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina 
ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Ku-
ninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökul-
masta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän 
asettamin ehdoin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. 
Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 pro-
senttia.

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt toivomusponnet

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannat-
tamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että selvite-
tään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, 
kaavoitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen 
aikana Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin 
vertailuin. Näin saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan 
asunto- ja maankäytönpolitiikan hahmottamiseen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-ohjel-
man toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia 
olemassa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitä-
mien vanhusten palveluasuntojen lisäämiseksi.  

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa selvite-
tään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
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rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. 
välimuodon rahoitusmalli.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa kiinnite-
tään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kan-
nattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan sel-
keät alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa 
asuntotuotannosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kau-
punginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa 
olevat esteettömyyslinjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa 
ilmoitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kau-
punginvaltuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvite-
tään pikaisesti.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana eh-
dottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla 
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rakentamisen aikaista valvontaa.

Valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallituksel-
le tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten 
pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa 
ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienem-
pien ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tar-
jouskilpailuihin.

Valtuutettu Kaarin Taipale oli valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mai-
nitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuo-
daan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- 
ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdote-
taan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja 
voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakenta-
minen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistut-
tua.

Valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Kauko Koskisen kannattamana 
ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteu-
tusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvite-
tään Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi 
vasta muiden ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen 
aloittamisen jälkeen.
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Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan 
toivomusponnen:

 Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunki ryhtyy etsimään nykyistä aktiivisemmin kelluvien 
talojen ja konttikotien sijaintialueita,  mahdollisimman nopeasti 
rakentuviksi sekä päivittämään jo vuosia  aiemmin luonnosteltua 
kelluvan asumisen toimintamallia ekologisen ja kokeilevan asu-
misen lisäämiseksi yhtenä asumistapana.

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Henrik Nyholm kannattama-
na ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa ai-
emmin on ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa tu-
rismipalvelut, ympäristön ja matkailijan turvallisuuden sekä 
mahdollistaa myös ekologisen infran ja digitaalisten työmuotojen 
tutkimus- ja kehittämistyön.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa 
ensimmäistä toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää 
jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hy-
väksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 23 muutetaan muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuo-
totavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seu-
raava: 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja 
nuorisoasuntoja) 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa) 1/3 säänte-
lemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asuntoa)

Jaa-äänet: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
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Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari 
Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaa-
ra, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puos-
kari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaa-
ra, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo 
Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 28 muutetaan muotoon: Kaupungin oman asunto-
tuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa.

Jaa-äänet: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Ja-
lovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Kar-
hu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, 
Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, 
Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
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Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevan-
der, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, 
Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuo-
rinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 29 muutetaan muotoon: Tavoitteena on rakentaa 
1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuo-
don eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

Jaa-äänet: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Ran-
tanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
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Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

Jaa-äänet: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Ran-
tanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami 
Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
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sina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Ku-
ninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän asettamin eh-
doin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden 
osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 prosenttia.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Ko-
rolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo 
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Ma-
juri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohi-
salo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Paja-
mäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, 
Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu 
Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Se-
vander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kan-
tola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginhallituksen ehdotus asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelma 2016 hyväksyttiin siten yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: 
Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toi-
vomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaa-
voitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen aikana 
Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin vertailuin. Näin 
saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan asunto- ja maankäytön-
politiikan hahmottamiseen. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elo-
nen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jes-
sica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo 
Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi 
Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Ran-
tanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Ve-
sikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Tyhjä: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, 
Jasmin Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, 
Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi 
Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Laura Kolbenn eh-
dottamaa toivomuspontta.

7 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.
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JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-
ohjelman toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia ole-
massa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitämien van-
husten palveluasuntojen lisäämiseksi.  
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan 
Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokai-
nen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Lau-
ra Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, 
Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara 
Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi 
Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, 
Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

8 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
selvitetään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon 
rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. väli-
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muodon rahoitusmalli.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, 
Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muuri-
nen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D 
Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana 
Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka 
Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koski-
nen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, 
Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa 
kiinnitetään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen 
asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Inger-
vo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, 
Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa 
Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Män-
nistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jus-
si Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Hu-
ru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko 
Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pa-
karinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauha-
mäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

10 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Pia Pakarisen ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät 
alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asuntotuotan-
nosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo 
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Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri 
Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuu-
likki Vuorinen

Ei-äänet: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, 
Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari 
Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Koro-
lainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, 
Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pia Pakarisen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

11 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoi-
tetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat esteettömyys-
linjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, 
Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen
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Ei-äänet: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomo Valokainen

Tyhjä: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Har-
ri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Maju-
ri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdot-
tamaa toivomuspontta.

12 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa il-
moitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginval-
tuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvitetään pikaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, 
Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Hen-
rik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, 
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Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin 
Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka 
Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, 
Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia 
Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Pu-
hakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rau-
hamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja 
Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdot-
tamaa toivomuspontta.

13 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla rakentamisen 
aikaista valvontaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo 
Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoi-
la, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pert-
ti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, 
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Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi 
Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi 
Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Ho-
lopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oska-
la, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdot-
tamaa toivomuspontta.

14 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan 
maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien koko-
naisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteu-
tettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoi-
den osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, 
Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri 
Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Ti-
mo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luuk-
kainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, 
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Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik 
Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavo-
lainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, 
Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, 
Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Silvia Modigin ehdotta-
man toivomusponnen.

15 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa 
(75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle 
tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja 
välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toi-
menpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilai-
nen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti 
Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Os-
kala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelko-
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nen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Ti-
mo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri 
Lindell, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdot-
taman toivomusponnen.

16 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan ra-
kentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit 
ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gun-
vor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veroni-
ka Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikäval-
ko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, 
Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan 
Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Lou-
koila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-
Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakari-
nen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
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Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna 
Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mari Puoskari

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdot-
taman toivomusponnen.

17 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen, 
äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vasta mui-
den ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloittamisen jäl-
keen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor 
Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö 
Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, 
Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissa-
nen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, 
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, 
Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jes-
sica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija 
Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pel-
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konen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, 
Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, 
Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

18 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran  ehdottaman toivomuspon-
nen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginval-
tuusto edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen 
kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiemmin on 
ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismipalvelut, ympä-
ristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollistaa myös ekologisen 
infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- ja kehittämistyön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika 
Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko 
Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria 
Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männis-
tö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, 
Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuo-
rinen

Tyhjä: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, 
Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, 
Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape 
Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, 
Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, 
Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki
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Poissa: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, 
Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran 
ehdottamaa toivomuspontta.

15.06.2016 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi
Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 122

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Ksv 5264_110

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää selvityksessä ehdotettua mene-
telmää asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä hyvänä. Kehitty-
vä kerrostalo -ohjelman toiminnalliseksi elimeksi perustettu poikkihal-
linnollinen yhteistyöryhmä kykenee analysoimaan erilaisiin kokeiluihin 
pyrkiviä hakemuksia, perustelemaan niiden tarkoituksenmukaisuutta 
sekä tekemään tarvittavia johtopäätöksiä kokeilujen tuloksista ja jatko-
toimenpiteistä. Lisäksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa kokei-
lut tapahtuvat hallitusti ja yhdenvertaisina toisiinsa nähden.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden tulisi aidos-
ti pyrkiä laadullisesti parempaan kerrostaloasumiseen ja monipuoli-
sempaan asuntotuotantoon. Suurin osa helsinkiläisistä asuu nyt ja tule-
vaisuudessa kerrostaloissa: kerrostaloasumisen kehittämiseen tulee 
kaupungin myös jatkossa osallistua aktiivisesti. Parhaimmillaan ennak-
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koluulottomat kokeilut tuottavat uusia käytäntöjä rakentamiseen ja pa-
rantavat kerrostalojen asuttavuutta ja sisältöä. 

Erityisesti kaupunkisuunnittelulautakunta painottaa, että asuntoraken-
tamista koskevat kokeilut eivät saa heikentää normeilla ja kaavamää-
räyksillä ohjattavan asuntorakentamisen laatutasoa. Kukin hakemus tu-
lee käsitellä yksittäisenä hankkeena ja mahdolliset poikkeamiset AM-
ohjelman linjauksista tulee harkita mm. hankkeen sijainti ja alueelliset 
tavoitteet huomioiden. Kaavamääräyksistä voidaan poiketa tapauskoh-
taisesti vain mikäli poikkeamiseen on maankäytöllinen erityinen syy ja 
mikäli asiasta tehdyt kaupunkitasoiset linjaukset sen sallivat. Kehittyvä 
kerrostalo -ohjelmasta ei myöskään tule kehittää vipua normeja kiertä-
vän rakentamisen mahdollistajaksi vaan sen alkuperäinen aie parem-
masta ja monipuolisemmasta kerrostaloasumisesta tulee olla sen mer-
kittävin tavoite myös jatkossa.

10.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.05.2016 Pöydälle

26.04.2016 Pöydälle

09.02.2016 Palautettiin

02.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Ulla Kuitunen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

ulla.kuitunen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 23.02.2017 § 91

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä 27.6.2016 kau-
punginhallitus edellytti selvitettävän, miten voidaan järjestää erilaisia 
asuntorakentamisen kokeiluja, joissa voidaan poiketa AM-ohjelman lin-
jauksista ja kaupungin omista normeista. Päätöksen mukaan selvitys 
tulee laatia virastojen yhteistyössä ja se tulee tuoda lautakuntiin ja kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuuhun 2017 mennessä.
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Selvityksen on laatinut Kehittyvä kerrostalo -ohjelman työryhmä, jossa 
on edustus myös kiinteistövirastosta. Vetovastuu työryhmässä on kau-
punginkanslian strategiat ja kehitysyksiköllä. Selvityksessä esitetään, 
että asuntorakentamisen kehittämisessä tarvittavat kokeilut järjestettäi-
siin pääsääntöisesti Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kautta, jolloin koko-
naisuus olisi hallittu ja myös hankkeiden tuloksista raportoimiseen olisi 
valmis menetelmä.

Kiinteistölautakunta pitää työryhmän laatimaa selvitystä ja siinä esitet-
tyjä johtopäätöksiä perusteltuina ja kannatettavina. Kehittyvä kerrostalo 
-ohjelma on aikanaan luotu edistämään kerrostaloasumisen kehittämis-
tä, ja sen voidaan katsoa onnistuneen tehtävässään varsin hyvin. Työ-
ryhmän toiminta on ollut aktiivista, ja uusia hankkeita on tullut tasaisesti 
vireille. Lisäksi eri hallinnonalojen edustajista koostuvalla työryhmällä 
on valmiudet tarkastella asioita laaja-alaisesti. Lautakunta katsoo, että 
on perusteltua hyödyntää jo olemassa olevaa rakennetta ja toimivaksi 
todettuja menetelmiä myös muussa asuntorakentamiseen liittyvässä 
kehitystoiminnassa, kuten nyt puheena olevien asuntorakentamiseen 
liittyvien kokeilujen järjestämisessä.

10.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.02.2016 Pöydälle

11.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimikunta 22.02.2017 § 37

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, että kaupungin-
kanslian taloussuunnitteluosaston strategiat ja kehitys -yksikön laatima 
selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä on tiivis. Kun 
Helsingin asunnoista peräti 86 prosenttia on kerrostaloissa ja myös uu-
det asunnot rakennetaan valtaosin kerrostaloihin, kokeilujen järjestämi-
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nen on perusteltua ja luontevaa järjestää Kehittyvä kerrostalo -ohjel-
massa.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmatyössä on olemassa oleva toimintatapa 
hankkeiden käynnistämiseen, arviointiin, edistämiseen ja seurantaan. 
Käynnissä olevaan ohjelmaan on tähän mennessä hyväksytty lähes 30 
hanketta ja hyväksi havaittuja toimintatapoja on syytä tukea. Asuntora-
kentamisen toimijat ovat olleet kiinnostuneita hakeutumaan KEKE -oh-
jelmaan, joka kertonee ohjelmasta saatavaksi koetusta lisäarvosta.

Hanke-ehdotukset Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan on arvioinut ja hy-
väksynyt poikkihallinnollinen työryhmä. Hankkeet ovat olleet joko toimi-
ja- tai kaupunkivetoisia, pääosin ne ovat kuitenkin tulleet rakennuttajilta 
tai kehittämiskonsulteilta. Asuntotuotantotoimikunta pitää kannatetta-
vana kaupungin omista tavoitteista ja tarpeista lähtevän kehittämistoi-
minnan ja kokeilujen lisäämistä. Luovuttaessaan tontteja kaupungilla 
on erinomaiset mahdollisuudet painottaa omiin strategisiin tarpeisiinsa 
ja tavoitteisiinsa perustuvaa kehittämistoimintaa, joissa toimijoiden 
osaamista ja kehittämisideoita voidaan samalla tehokkaasti hyödyntää. 
Raportointivelvollisuus ja saatujen kokemusten avoin jakaminen tarjoaa 
mahdollisuudet AM-ohjelman linjauksista ja kaupungin omista normeis-
ta poikkeavien kokeilujen järjestämiseen tavoitteellisesti. Kaikissa kehit-
tämishankkeissa ja kokeiluissa on ensiarvoisen tärkeää pitää tavoittee-
na kerrostalorakentamisen ja -asumisen edistämistä ja parantamista 
peruslähtökohtana asukkaiden tarpeet, odotukset ja mahdollisuudet. 
Kohtuuhintainen koti ekologisesti kestävässä ympäristössä on monen 
kaupunkilaisen unelma.

02.03.2016 Ehdotuksen mukaan

10.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 48

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan yksimielisesti hyväksyttyjen vas-
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taehdotusten mukaisesti muutetun lausunnon asumisen ja maankäytön 
toteutusohjelman (AM-ohjelma) luonnoksesta ja siihen liittyvistä toivo-
musponsista:

"Tavoite 8: Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta erityisesti kohtuuhintaisten 
pienten asuntojen puute hankaloittaa erityisasumisen piirissä olevien 
mielenterveyskuntoutujien ja lastensuojelun piirissä olevien nuorten 
siirtymistä normaaliasumiseen silloin, kun vahvemman tuen tarve lak-
kaa. Myös suurin osa asunnottomista on yksinäisiä henkilöitä, joille riit-
tää pieni asunto. 

Nuoret ovat valmiita tinkimään mm. asuntojen pinta-alasta. Kaupungin 
tulisi toteuttaa esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla muunneltavia 
asuntoja, jotka ensin ovat pieniä asuntoja, mutta jotka voidaan tarvit-
taessa muuttaa perhe- tai yhteisöasunnoiksi. Tällöin vuokratkin vastai-
sivat paremmin nuorten maksukykyä. 

Tavoite 9: Asuinalueiden elinvoimaisuus

Tavoitteen tärkeys korostuu niiden asukkaiden kohdalla, jotka syystä 
tai toisesta viettävät suurimman osan ajastaan kodissa ja sen läheisyy-
dessä. 

Elinvoimaisuuden perusta ovat asuntoalueiden riittävät lähipalvelut, ku-
ten päivittäistavarakaupat. Lisäksi erilaisilla kokoontumistiloilla voidaan 
tukea yhteisöllisyyttä yksinasuvien, nuorten, perheiden, iäkkäiden ja 
maahanmuuttajien kesken. Toiminnassa voivat olla mukana asukasyh-
distykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi ja yksityiset 
kuntalaiset.

Autottomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista tu-
lee lisätä hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Tavoite 10: Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Kotona asuvan iäkkään ja vammaisen kannalta esteettömyys ja turval-
lisuus ovat erityisen tärkeitä. 

Kaupungin esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealuee-
seen: kaavoitus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, 
asuinympäristö ja palvelut. Linjaukset koskevat kaikkia virastoja, joten 
ne tulee ottaa huomioon myös asuntojen ja asuinalueiden suunnittelus-
sa ja toteutuksessa ja niihin liittyvässä kehitystyössä. 

Alueellisten esteettömyyssuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää, sillä 
ne on laadittu yli 65 -vuotiaiden asukkaiden osuuden perusteella. Alue-
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suunnitelmissa tarkastellaan esteettömät reitit, alueet ja puistot esteet-
tömine penkkeineen. Katualueiden kehittämiseen kuuluu muun muassa 
jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
huomiointi. Erityistä huomiota vaativat pyörätuolin ja rollaattorin käyttä-
jät sekä näkövammaiset. 

Keväällä 2014 Helsingissä tehdyn alueellisen riskianalyysin mukaan 
ikääntyneiden paloturvallisuusriskit ovat kasvamassa. Pelastuslaitok-
sen tavoitteena on parantaa asumisen turvallisuutta sekä ennaltaeh-
käistä palo- ja onnettomuusriskejä. Riskien vähentämiseksi luodaan 
turvallisen asumisen toimintamalleja. Asuntorakentamisessa turvalli-
suuden huomioon ottaminen on tärkeää.

Tavoite 12: Asukasrakenteen monipuolisuus

On oleellista mahdollistaa iäkkäiden asukkaiden erilaiset asumisratkai-
sut, joista asukkaat itse voivat valita. Kaupunki tukee monimuotoista 
iäkkäiden asumista mm. luovuttamalla tontteja sekä ikäihmisten oma-
toimiseen ryhmärakennuttamiseen että muihin ikäihmisille suunnattui-
hin asuntohankkeisiin. Ikääntyvät kaupunkilaiset eivät ole erityisryhmä. 
Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokraisia, pieniä 
asuntoja.

Laitosmainen asuminen puretaan ja painopiste siirretään kohti kotona 
ja kodinomaisessa ympäristössä asumista erikseen tuotettavien palve-
luiden avulla. Asuminen tullaan pääasiallisesti järjestämään pieninä yk-
siköinä tai erillisinä asuntoina tavallisissa asuintaloissa. Asuntojen ja 
lähiympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen tulee tukea asukkaiden 
mahdollisuutta kotona asumiseen, omatoimiseen liikkumiseen ja nor-
maalipalvelujen käyttöön.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä, kun kiinnitetään eri-
tyistä huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa 
asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Lasten-
suojelulain 35 §:n mukaan silloin, kun lastensuojelun tarve oleelliselta 
osin johtuu puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta tai 
kun mainitut seikat ovat oleellisena esteenä lapsen ja perheen kuntou-
tumiselle, kunnan on viivytyksettä korjattava asumisoloihin liittyvät 
puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Tällaisia perheitä 
koskevia lausuntoja tehdään virastossa vuosittain 50 - 70. 

On tärkeää, että pitkäaikaisasunnottomat pääsevät tavallisille asunto-
markkinoille ja erillisiä hankkeita ja tukiasuntoja tarjotaan vain sellaisil-
le, jotka eivät selviä asumisesta ilman tukea. 

Ympäristöministeriön valmistelema uusi AUNE -ohjelma on kansallisen 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvä toimenpideohjelma. 
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Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä 
tehdään aktiivisesti viraston asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asu-
misneuvonnan roolia on mahdollista vahvistaa ja vakiinnuttaa AUNE -
ohjelman mukaisesti. Tällöin se uuden sosiaalihuoltolain hengessä jal-
kautetaan osaksi sosiaalisen kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän sosi-
aalityön prosesseja.

Viraston asumisneuvonta vahvistaa ja kehittää maahanmuuttajien ko-
toutumiseen liittyviä palveluja Asumiskummi -pilotin muodossa tilan-
teissa, joissa uhkaa asunnottomuus. Yhteistyötä tehdään Helsingin 
kaupungin asuntojen (Heka), muiden vuokranantajien sekä kolmannen 
sektorin kanssa. Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pää-
kaupunkiseudulle hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maa-
hanmuuttajaryhmiä.

Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) tavoit-
teena on, että Suomessa ei enää vuonna 2020 asu laitoksissa yhtään 
kehitysvammaista. He asuvat ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja erilli-
sissä asunnoissa ja saavat tarvitsemansa tuen.  Viraston hankeohjel-
maan sisältyy kehitysvammaisten asuntoryhmähankkeita, joille ei ole 
löytynyt sijaintia. Näiden asuntoryhmien on tarkoitus sijoittua normaa-
leihin asuinrakennuksiin. On tärkeää, että näille hankkeille yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten kanssa löytyvät sopivat rakennushank-
keet, jotta Helsinki täyttää valtakunnallisen tavoitteen. Näiden hankkei-
den rahoitukseen saadaan Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen (Ara) erityisasumisen investointiavustusta. Asuntoryhmät 
sopivat hyvin täydennysrakentamisalueille, joissa on jo palvelut, ja 
alueille, joissa vuokrataso on kohtuullinen.

On tärkeää, että vähemmän tukea tarvitsevien vammaisten asumista 
tuetaan niin, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vapautuvien es-
teettömien vuokra-asuntojen jaossa huomioidaan liikunta- ja toimintara-
joitteiset sekä pysyvästi vammaiset.

Virasto tukee ikääntyvien kaupunkilaisten kotona asumista. Tavoitteena 
on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nousee ja ympärivuoro-
kautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito yhteen-
sä) asuvien osuus pienenee.

Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuksen 
toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kanssa.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa palveluja ja toimintamahdollisuuk-
sia kotona asuville ikääntyneille ja työttömille. Kotona asumista tukevia 
avopalveluja ovat palvelukeskustoiminta, omaishoidon toimintakeskus 
ja päivätoiminta. Ympärivuorokautisia palveluja ovat lyhytaikaishoito, 
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arviointijaksot, ryhmäasuminen sekä palveluasuminen. Keskukset voi-
vat antaa neuvontaa ja tietoa asumisen vaihtoehdoista. Keskuksista on 
myös mahdollista jalkautua lähialueille, jolloin toimintaa voidaan järjes-
tää kerhotiloissa tms.

Monipuolisia palvelukeskuksia on toiminnassa yhteensä kymmenen. 
Verkostoa laajennetaan kahdella uudella kohteella, jotka sijoittuvat 
Vuosaareen ja Kannelmäki-Malminkartano -alueelle.

Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erimuotois-
ta ikäihmisille soveltuvaa esteetöntä asumista täydennysrakentamisen, 
peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla. Tontinluovutu-
sehtoihin olisi hyvä joillakin alueilla sisällyttää ehto, jonka mukaan osan 
asukkaista edellytetään olevan iäkkäitä. Samalla tulee kuitenkin taata 
monipuolinen asukasrakenne. 

Uusia palveluasumishankkeita ei tarvita paljon, koska tavoitteena on 
iäkkäiden kotona asuminen. Palveluasumisessa tarve kohdistuu ensisi-
jassa ryhmäkotimuotoiseen palveluasumiseen, sillä valtaosa asukkais-
ta on muistisairaita, joille on suunnitteilla muistikylä (-kyliä). Viraston 
hankkeissa iäkkäiden laitosasumista muutetaan ryhmäkotimuotoiseksi 
palveluasumiseksi, joitakin monipuolisia palvelukeskuksia korvataan 
uudishankkeilla ja erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi.

Lähitulevaisuudessa eniten tuetun asumisen tarpeita on ympäristömi-
nisteriön selvityksen mukaan ikääntyneillä asukkailla, kehitysvammai-
silla ja mielenterveyskuntoutujilla. Eliniän piteneminen sekä vanhimpien 
ikäluokkiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu vaikuttavat selvästi 
ikääntyneiden asumisen tukipalvelujen kysyntään. Myös mielentervey-
songelmaisten ja asumisessaan tukea tarvitsevien asukkaiden määrän 
arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan. Palvelujen tarpeessa arvioidaan 
tulevaisuudessa olevan entistä moniongelmaisempia ja entistä enem-
män nuoria mielenterveyskuntoutujia. 

Lautakunta haluaa korostaa mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asu-
misen, hoidon, syrjäytymisen ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökul-
masta. Asumisen järjestymisellä on suurta merkitystä myös sote-budje-
tin määrärahojen kohdentumisissa.

Siksi on tärkeää, että kaupungissa vuosittain kootaan ja priorisoidaan 
asuntotarpeet kunkin erityisryhmän osalta. Samassa yhteydessä on 
hyvä myös selvittää, miten erityisryhmien integroituminen muun asumi-
sen joukkoon käytännössä sujuu ja tarpeen vaatiessa kehittää toiminta-
tapoja ongelmien ehkäisemiseksi.

Lautakunta esittää, että AM ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, 
miten Helsinki on toteuttanut Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta 
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kunnille "Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. 
Selvityksessä pitää kiinnittää erityistä huomiota helsinkiläisten ikäänty-
vien monipuolisiin asumisen - ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitys-
työn tulokset pitää ottaa huomioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Toivomusponnet

Sosiaali- ja terveystointa koskevat toivomusponnet kohdistuvat lukuun 
9. eli ikääntyvien asumisen kehittäminen, josta virasto nostaa esiin seu-
raavat keskeiset asiat:

 Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on kotona asumisen tukemi-
nen. Tavoitteena on, että kotona asuvien osuus ikääntyneistä nou-
see ja ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasumi-
nen ja laitoshoito yhteensä) asuvien osuus pienenee.

 Kotona asumista tukee asunnon ja alueen esteettömyys ja turvalli-
suus sekä riittävät kaupalliset palvelut, joista tulee huolehtia.

 Yhteisöllinen asuminen merkitsee eri henkilöille erilaisia asioita. Sen 
vuoksi kaupunki on halunnut mahdollistaa monenlaiset yhteisölli-
syyden muodot mm. hyödyntämällä olemassa olevia kokoontumisti-
loja yhteisöllisiin kokoontumisiin alueilla (esim. Naapuruuspiirit).  

 Ikääntyneiden palveluja uudistetaan monipuolisen palvelukeskuk-
sen toimintamalliin perustuen yhteistyössä muiden virastojen, järjes-
töjen ja vapaaehtoisten kanssa.

 Monipuolisten palvelukeskusten läheisyydessä tulisi tarjota erilaisia 
esteettömiä ikäihmisille soveltuvia asuntoja täydennysrakentami-
sen, peruskorjausten ja kaupungin hissiprojektin yms. avulla.

 Kaupungin omia uusia palveluasumishankkeita tarvitaan vain muu-
tamia, sillä tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen val-
taosalle iäkkäistä. Palveluasuntoja on suunnitteilla Kontulaan, Vuo-
saareen ja Kannelmäki -Malminkartano -alueelle. Tämän lisäksi 
olemassa olevia kiinteistöjä muutetaan laitoksista palveluasumisek-
si ja erillisiä palveluasuntoja muutetaan ryhmäkodeiksi, koska val-
taosa palveluasumista tarvitsevista on muistisairaita."

Käsittely

01.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäljempänä mainitut vastaehdo-
tukset 1 - 4 yksimielisesti ilman äänestystä.

1. Vastaehdotus:
Hannu Tuominen: Esitän, että lausunnon sivulle 3, neljännen kappa-
leen loppuun lisätään, että:
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"Varaudutaan siihen, että Helsinkiin ja muualle pääkaupunkiseudulle 
hakeutuu lähivuosina huomattava määrä uusia maahanmuuttajaryh-
miä."

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

2. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta esittää, että AM 
ohjelman täytäntöön panossa selvitetään, miten Helsinki on toteuttanut 
Ympäristöministeriön laatimaa ohjetta kunnille "Ikääntyneiden asumi-
sen kehittämisohjelma", väliraportti 2015. Selvityksessä pitää kiinnittää 
erityistä huomiota helsinkiläisten ikääntyvien monipuolisiin asumisen - 
ja asuntojen korjaustarpeisiin. Selvitystyön tulokset pitää ottaa huo-
mioon AM ohjelman täytäntöönpanossa.

Kannattaja: Seija Muurinen

3. Vastaehdotus:
Seija Muurinen: Lausunnon sivulle 2, viidennen kappaleen loppuun li-
sätään, että "Iäkkäille on tärkeää, että kaupunki tarjoaa kohtuuvuokrai-
sia, pieniä asuntoja", ja sivulle 4, viidenteen kappaleeseen lisätään 
teksti "sillä valtaosa asukkaista on muistisairaita, joille on suunnitteilla 
muistikylä (-kyliä)".

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

4. Vastaehdotus:
Maija Anttila: Lisäys päätösehdotukseen: Lautakunta haluaa korostaa 
mielenterveyskuntoutujien ja nuorten asumisen, hoidon, syrjäytymisen 
ja sairauden ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Asumisen järjestymisellä 
on suurta merkitystä myös sote-budjetin määrärahojen kohdentumisis-
sa. 

Kannattaja: Gunvor Brettschneider

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 76

HEL 2015-013121 T 10 01 00
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Yleissuunnittelu, asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Helsinki on sitoutunut 5 500 asunnon vuotuiseen kasvutavoitteeseen. 
Asuntotuotannon kasvu lisää myös infra- ja esirakentamisen rahoitus-
tarvetta. Rakennusvirasto osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitte-
lun ja kaavoitusyhteistyöhön ja huolehtii infra- ja esirakentamisten toi-
mista kaupunginkanslian koordinoidessa kaupungin omaa asuntotuo-
tantoa, sekä uudis- että täydennysrakentamista. Yhteistyö kaupungin-
kanslian, kaupunkisuunnitteluviraston, asuntotuotantotoimiston, raken-
nusvalvontaviraston ja muiden virastojen kanssa on tiivistä. 

Vuonna 2016 kaupunginvaltuusto päättää uudesta yleiskaavasta, jossa 
varaudutaan muun muassa riittävän kaavavarannon ylläpitämiseen se-
kä vuosittaisen ohjelman mukaisen asemakaavatavoitteen toteutumi-
seen. 

Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymässä Helsinki kaikille esteet-
tömyyslinjauksessa edellytetään, että esteettömyys liitetään yhdeksi 
seurattavaksi mittariksi Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan. 
Linjauksessa edellytetään lisäksi, että esteettömyystavoite sisällytetään 
rakennusten tontin vuokraus- ja luovutusehtoihin. Esteettömyyden to-
teutumisedellytyksistä tulee huolehtia myös kaavoituksessa sekä alue-, 
liikenne- ja rakennussuunnittelussa sekä kohteiden toteuttamisvai-
heessa. 

Asuinalueiden elinvoimaisuus

Rakennusvirasto edistää kaupunginosien kehittymistä houkuttelevina 
asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hyvien omi-
naispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen tilan 
suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Helsingissä on käynnissä mittava täydennys- ja uudisrakentamisen 
vaihe. Tämän rakentamisbuumi ja asukasmäärän kasvu luovat uusia 
paineita myös yleisten alueiden, erityisesti viher- ja virkistysalueiden, 
hoidolle ja ylläpidolle. Virkistysalueita tulee olla jatkossakin riittävästi, 
niiden tulee olla saavutettavissa ja niiden kulutuskestävyys tulee ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa. Viheralueiden käyttäjämäärien 
kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä 
samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäaluei-
den hallitsematonta kulutusta saadaan vähennettyä. Käytettävissä rat-
kaisuissa ja materiaaleissa noudatetaan kestävän kehityksen periaat-
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teita suosimalla sekä pitkäikäisiä että huollettavia materiaaleja ja rat-
kaisuita. 

Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, 
tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa 
toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Rakennusvirasto huolehtii määrärahojensa puitteissa myös olemassa 
olevan kaupunkirakenteen ja asuinalueiden julkisen tilan kunnosta, ra-
kenteiden ylläpidosta ja toimivuudesta ottaen huomioon myös erityis-
tarpeiset asukkaat. Rakennusvirasto kerää aktiivisesti asukkaiden toi-
veita ja tarpeita yleisistä alueista. Yleisiä alueita kehitetään jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa asukkaiden ja järjestöjen kanssa.

Käsittely

16.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: 
Pörrö Sahlberg: Lisätään lausuntoehdotuksen kappaleen (4) lauseen
loppuun sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. 

Lisätään kappaleen (6) toisiksi viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden 
käyttäjämäärien kasvuun tulee varautua myös siten, että ulkoilureitit 
saadaan päivitettyä samassa tahdissa väestönkasvun kanssa, jotta 
arempien metsäalueiden hallitsematonta kulutusta saadaan vähennet-
tyä.

Lisätään kappaleen (6) jälkeen uusi kappale: Mikäli yleiskaavaehdotuk-
sen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille luonto- ja vihera-
lueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutusjärjestyksessä 
suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa varsinaista jo ra-
kennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin alueet säilyvät 
virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistyskäyttöä on mah-
dollista kehittää.

Kannattaja: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (4) lauseen loppuun
sekä kohteiden toteuttamisvaiheessa. Lisätään kappaleen (6) toisiksi 
viimeiseksi lauseeksi Viheralueiden käyttäjämäärien kasvuun tulee va-
rautua myös siten, että ulkoilureitit saadaan päivitettyä samassa tah-
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dissa väestönkasvun kanssa, jotta arempien metsäalueiden hallitsema-
tonta kulutusta saadaan vähennettyä. Lisätään kappaleen (6) jälkeen 
uusi kappale:
Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, 
tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa 
toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää.

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Terhi Koulumies, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi

Ei-äänet: 5
Antti Möller, Henrik Nyholm, Eija Paananen, Pörrö Sahlberg, Tuomo 
Valokainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

09.02.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 11.02.2016 § 25

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi Kotikaupunkina Helsinki 2016 – 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta seuraavan 
lausunnon: 

AM-ohjelman valmistelu

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusoh-
jelman (AM-ohjelman) luonnos on päivitetty versio kaupunginvaltuuston 
syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina Helsinki 2012 ohjel-
masta, jonka tavoitteita on muutettu tarpeellisilta osin. Kotikaupunkina 
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Helsinki 2016 -ohjelmaluonnoksen pohjalta laadittava ehdotus uudeksi 
asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaksi tuodaan kaupunginval-
tuuston käsittelyyn kevätkaudella 2016.

Ohjelman valmistelua ovat linjanneet monet eri tekijät. Vuonna 2013 
työskenteli muun muassa neljä kaupunginkansilian vetämää työryh-
mää: asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmä, erityisryhmien asumisen 
selvitystyöryhmä, kriisimajoitustyöryhmä ja asunnottomuustyöryhmä. 
Työryhmien työn ja selvitysten tuloksia on sovellettu käytäntöön kulu-
neella ohjelmakaudella ja hyödynnetty Kotikaupunkina Helsinki 2016 -
ohjelmaluonnoksen valmistelussa.   

Voimassa olevan ohjelman tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosit-
tain. Kaupunginvaltuusto on saanut tiedoksi seurantaraportit vuosilta 
2013, 2014 ja 2015. Vuoden 2015 seurantaraportissa arvioitiin koko 
ohjelmakauden tavoitteiden toteutumista. Seurantaraportit ovat olleet 
keskeinen tausta-aineisto Kotikaupunkina Helsinki 2016 ohjelmaluon-
noksen valmistelussa. Vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhtey-
dessä hyväksyttiin lisäksi 11 toivomuspontta, joiden teemoja on sisälly-
tetty uuteen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelmaan. Toivomuspon-
sien vastausluonnokset ovat ohjelmaluonnoksen liitteenä.

Maankäyttö ja asuinalueet

Helsingin tavoitteena on saada vuosittain vähintään 5500 uutta asuntoa 
joko uudistuotantona tai käyttötarkoituksen muutoksina. Tämä tarkoit-
taa vuosittaista noin 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Ta-
voite on haastava ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta 
erityistä sujuvuutta. Kaavoituksen käytännöt ovatkin hyvin kehittyneet 
tätä tavoitetta vastaaviksi. Kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoi-
den mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista lähtien mahdol-
listavat sen toteutumisen mahdollisimman hyvin. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmien 
kehittämisen vähäpäästöisempään ja energiaystävällisempään suun-
taan. Asuinalueiden sekä palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuus 
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen ovat uusien täydennysraken-
nettavien asuinalueiden merkittävä vetovoimatekijä. 

Myös viheralueiden merkitys tulee jatkossa korostumaan kaupunkira-
kenteen entisestään tiivistyessä. Rakentamispalvelulla on merkittävä 
rooli näiden alueiden rakentamisessa, kunnossapidossa ja hoidossa. 
Kaupunginhallituksen hyväksymän Helsinki kaikille esteettömyyslin-
jauksen toteutuminen yleisten alueiden osalta vaatii erityistä lisäpanos-
tusta ja resursseja niiden hoitoon ja varsinkin talvikunnossapitoon.

Asuinalueiden elinvoimaisuus
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Rakennusvirasto edistää tilaajana kaupunginosien kehittymistä houkut-
televina asuinalueina huolehtimalla alueiden katu- ja viheralueiden hy-
vien ominaispiirteiden säilymisestä ja niiden vahvistumisesta julkisen ti-
lan suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakentamispalvelu puolestaan 
tuottaa näiden piirteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia 
teknisiä palveluita. Tiivis yhteistyö tilaaja- ja tuottajaviraston kesken 
mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen kaupunkirakenteen 
ja asuinalueiden julkisen tilan kunnossa, rakenteiden ylläpidossa ja nii-
den toimivuudessa.

Myöhemmin vuonna 2016 kaupungin valtuuston päätettäväksi tulevas-
sa yleiskaavaehdotuksessa korostetaan Helsingin toimivia ja viihtyisiä 
virkistys- ja viheralueita. Asukastiheyden ja asukkaiden kokonaismää-
rän kasvaessa lisääntyy myös viheralueiden käyttö, mikä puolestaan 
kuluttaa niitä aiempaa enemmän ja aiheuttaa todennäköisesti huomat-
tavasti suurempaa roskaantumista ja fyysisten rakenteiden rikkoontu-
mista. Tähän tulee varautua suunnittelemalla ja rakentamalla uudet vir-
kistys- ja viheralueet kestämään entistä paremmin kasvavaa käyttöä ja 
kulumista. Samalla tulee varata näiden alueiden hoitoon ja kunnossapi-
toon riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit.

Tekniset huoltoalueet ja tukikohdat

Kotikaupunkina Helsinki 2016 - asumisen ja maankäytön toteutusoh-
jelmassa esitetyn tiivistyvän kaupunkirakenteen ja kasvavan asukas-
määrän yhdyskuntateknisten huoltotoimintojen rooli tulee olemaan tu-
levaisuudessa yhä tärkeämpi. Teknisen palvelun lautakunta kiinnittää 
huomiota, ettei huoltoalueiden riittävyydestä nyt tai tulevaisuudessa ol-
lut tehty erillistä selvitystä yleiskaavaesitystä valmistellessa. Tämän 
kaltainen selvitys olisi elintärkeää tehdä ennen yleiskaavan toteuttamis-
ta, jotta kaupungista saadaan tulevaisuudessa yleiskaavaluonnoksessa 
tavoiteltu turvallinen, toimiva ja viihtyisä. Teknisen palvelun lautakunta 
on antanut lausunnon yleiskaavaluonnoksesta 5.3.2015 (HEL 2012–
012586 T 10 03 02 00), jossa käsitellään laajemmin teknisten huoltoa-
lueiden ja tukikohtien merkitystä kaupunkirakenteen tehokkaalle ja ta-
loudelliselle rakentamiselle, ylläpidolle ja hoidolle.

Esitetyt toivomusponnet

AM-ohjelman vuoden 2015 seurantaraportin käsittelyn yhteydessä jä-
tettiin siihen yhteensä yhdeksän erillistä toivomuspontta. Teknisen pal-
velun lautakunta toteaa, että jätetyt ponnet ja niissä esitetyt tavoitteet 
eivät liity Staran toimialaan.

Teknisen palvelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän 
asian osalta heti.
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 50

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Maankäyttö ja asuinalueet

Asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaluonnoksen mukaan Helsin-
gin maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenteeseen tukeutuva 
yhdyskuntarakenne. Kaupunkirakenteen tiivistäminen täydennysraken-
tamisella sekä uusien alueiden rakentaminen joukkoliikenteellä, erityi-
sesti raideliikenteellä saavutettaviksi on mm. valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden sekä kaupungin strategiaohjelman ja ilmastota-
voitteiden mukaista. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne mahdollistaa myös liikennejärjestelmän ke-
hittämisen vähäpäästöisempään suuntaan. Asuinalueiden sekä palve-
luiden ja työpaikkojen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja 
pyöräillen ovat merkittävä asuinalueiden vetovoimatekijä. Myös lähivi-
heralueiden merkitys tulee entisestään korostumaan kaupunkiraken-
teen tiivistyessä. Näitä tekijöitä olisi hyvä korostaa asuinalueisiin liitty-
vissä tavoitteissa. 

Helsingin tavoitteena on rakentaa 5500 asuntoa vuodessa, mikä tar-
koittaa 360 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta. Tavoite on kun-
nianhimoinen ja sen toteutuminen edellyttää kaavoitusprosessilta eri-
tyistä sujuvuutta. Kuten ohjelmaluonnoksessa todetaankin, turvataan 
tuotannon edellytykset hallintokuntien yhteistyöllä. Kaavoituksen käy-
tännöt ovatkin hyvin kehittyneet tätä tavoitetta tukeviksi. Kaupungin eri 
asiantuntijoiden mukaanotto kaavaprosessiin heti sen alkuvaiheista 
lähtien on tiedonvaihdon, selvitystarpeiden tunnistamisen ja eri näkö-
kulmien huomioon ottamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vanhan 
rakennuskannan uusiokäyttö osana asuntotuotannon lisäystä on kan-
natettavaa, mutta se edellyttää liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaittojen ja 
rakennusten terveellisyyden huomioimista suunnittelussa. 
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On hyvä, että autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohtei-
den toteuttamista jatketaan. Jo toteutetuista kohteista Kalasatamassa 
ja Jätkäsaaressa tulisi kerätä tietoa ja kokemuksia hyödyntää jatkossa. 
Ympäristölautakunnan mielestä olisi hyvä kartoittaa potentiaaliset uu-
diskohteet, jotka voisivat olla soveltuvia tällaisiin kokeiluihin. Pysäköin-
tipolitiikan ja pysäköintiratkaisujen tulisi aidosti vaikuttaa pysäköinti-
paikkojen määrään ja kannustaa mm. yhteiskäyttöautoiluun. Mikäli 
yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, tärkeille 
luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa toteutus-
järjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvaiheessa 
varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. Tällöin 
alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja virkistys-
käyttöä on mahdollista kehittää.

Energiatehokkuus

Ohjelman päämäärän IV mukaan asuntokannan kunnosta huolehditaan 
ja energiatehokkuutta edistetään asuntorakentamisessa ja olemassa 
olevassa asuntokannassa. Sen muuta kuin kaupungin omaa asunto-
kantaa koskevia tavoitteita (tavoite 10) tulisi vielä täydentää seuraavas-
ti: ”Edistetään uudisrakentamisen ja olemassa olevan asuntokannan 
energiatehokkuutta kehittämällä kaupungin ohjauskeinoja ja pilotoimal-
la uusia toimintamalleja. Asetetaan tavoite energiatehokkuudelle sekä 
luodaan seurantamenetelmä mittaamaan tavoitteen toteutumista.” 

Kaupungin olemassa olevaa omaa asuntokantaa koskevat tavoitteet D-
energialuokan saavuttamisesta ja energian ominaiskulutuksen vähen-
tämisestä 2 % vuodessa. Nykyistä kumulatiivista kahden prosentin 
vuosittaista säästötavoitetta voidaan pitää riittävänä verrattuna kansal-
listen energiatehokkuussopimusten vuotuiseen yhden prosentin sääs-
tötavoitteeseen. Energiatehokkuuden lähtötason parantuessa tavoit-
teen saavuttaminen tulee vuosi vuodelta haastavammaksi. Tavoitetta 
11 voisi täydentää vielä seuraavasti: ”Lisätään kiinteistökohtaisen uu-
siutuvan energian käyttöä. Asetetaan tavoite uusiutuvan energian käy-
tölle osuutena käytetystä kokonaisenergiasta.” Kaupungin oman asun-
tokannan energiatehokkuustavoitteiden toteutuman ja toteutettujen 
toimenpiteiden hallitumpaa seurantaa on myös tarpeen kehittää jatkos-
sa. 

Energiatehokkuuden parantaminen kaupungin olemassa olevassa ra-
kennuskannassa on keskeistä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Jat-
kossa tulisikin tunnistaa lupaavimmat alueet energiatehokkuuden pa-
rantamiselle, jotta kaupunki voisi aktivoida alueiden kiinteistöjen omis-
tajia ja asukkaita energiatehokkuuden parantamiseen. Myös aluekoh-
taisten yhteisperuskorjaushankkeiden käynnistäminen olisi tärkeää.
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Uudisrakentamiseen luovutettavilla kerrostalotonteilla vaatimuksena on 
C-luokan energialuokkavaatimuksen selkeä täyttyminen ja E-luvun 120 
kWh/m2/vuosi alittaminen. Kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on 
pyrkimys nollaenergiarakentamiseen. Tämän tulisi näkyä myös asunto-
ohjelman tavoitteistossa. 

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki 
viranomaisten käytössä tai omistuksessa olevat rakennukset ovat lähes 
nollaenergiarakennuksia 31.12.2018 mennessä ja kaikki rakennukset 
lähes nollaenergiarakennuksia 31.12.2020 mennessä. Tämä tulisi 
huomioida hyvissä ajoin suunnittelussa ja luvituksessa. AM-ohjelmassa 
olisi hyvä kuvata tämä ja ohjelmakaudella tulevat muutkin lainsäädän-
nölliset uudistukset ja kuinka ne huomioidaan suunnittelussa. 

Jatkossa maankäyttöön, kaupunkirakenteeseen ja asuntokantaan liitty-
vät energiatehokkuustavoitteet voisi koota omaksi kokonaisuudekseen, 
jolloin tämä teemakokonaisuus hahmottuisi paremmin. Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön ohjauksella on erittäin merkittävä rooli ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä ja sen tulee mahdollistaa hiilineutraaliuden 
saavuttaminen viimeistään vuonna 2050. Siten hiilineutraalisuus tulee 
asettaa kaikkien uusien asuinalueiden lähtökohdaksi jo nyt. 

Toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon

Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta. Mikäli aurinkosäh-
köjärjestelmän tuotto on kiinteistön sen hetkistä kulutusta suurempi, yli-
jäämäsähkö on mahdollista myydä sille sähköyhtiölle, jonka kanssa on 
sähkösopimus. Nykyisin aurinkosähkön myyminen verkkoon ei kuiten-
kaan ole käytännössä taloudellisesti kannattavaa sähkön alhaisen 
markkinahinnan vuoksi. Sähköyhtiöt hyvittävät ylimääräisestä aurinko-
sähköstä vain muutaman sentin kilowattitunnilta. Jotta aurinkosähköä 
kannattaisi tuottaa verkkoon, tulisi hyödyn olla moninkertainen. Se 
edellyttäisi valtiovallalta tukitoimina ohjausta, kuten nettomittarointiin 
ohjaamista tai rahallista tukea kuten tariffituki. 

Rakennusvirasto, ympäristökeskus, kiinteistövirasto ja Helen Oy olivat 
mukana FinSolar -hankkeessa, jossa kehitettiin uusia ratkaisuja aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi. Hankkeen internetsivuille 
www.finsolar.net on koottu kaikki nykyiset tiedossa olevat keinot aurin-
koenergian tuotannon edistämiseksi.

Aurinkosähkön tuotannon suuren potentiaalin hyödyntämistä rajoittavat 
tuotannon ja sähkön tarpeen ajoittuminen eri vuorokauden- ja vuode-
naikoihin. Kiinteistökohtaisesti tuotanto on suurinta kesällä, mutta säh-
kön kysyntä on pienintä. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämisen osalta on oleellisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voi-
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daan korvata. Oleellinen on myös tekninen valinta pyritäänkö varastoi-
malla tasaamaan vuodenaikojen vai vuorokaudenaikojen välisiä säh-
könkulutusvaihteluita.

Tulevaisuudessa sähkövarastot antavat lisämahdollisuuksia myös kiin-
teistökohtaisen aurinkosähkön hyödyntämiseen ja vuorokausivaihtelu-
jen tasaamiseen. Hyödyntämällä itse aurinkosähkö kokonaisuudessaan 
säästetään sähkön lisäksi sähkösiirron ja verojen osuudet. Suomen 
ensimmäinen älykäs sähkövarasto otettiin käyttöön Viikin ympäristöta-
lossa joulukuussa 2015. Akkuvarasto muun muassa varastoi kiinteis-
tössä tuotettua aurinkosähköä, tasaa kulutushuippuja ja mahdollistaa 
älylatauksen. Älylataus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kulutushuippujen 
aikaan sähköautojen lataus voidaan tehdä sähkövarastosta ja samalla 
vähennetään sähköverkon rasitusta. Varastosta on mahdollista myydä 
sähköä myös verkkoon. Sähkövarastoilla on mahdollista tasata sähkön 
käyttöä ja tuotantoa tarpeen mukaisesti

Sähkövarastot soveltuvat erityisen hyvin hajautettuun energiantuotan-
toon, koska tuotannossa on hyvä olla mahdollisuus varastoida sähköä. 
Uusille asuinalueille sähkövarastot soveltuvat hyvin osana hajautettua 
energiantuotannon järjestelmää. Tulevaisuudessa kiinteistöt voivat 
myös käydä kauppaa sähkövarastojen avulla. Varastoihin on mahdol-
lista ostaa sähköä niinä vuorokauden aikoina, kun sähkö on halpaa. 
Tätä sähköä myydään takaisin, kun sähkö on puolestaan kallista.

Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa.

Käsittely

02.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys:

”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen päädytään, 
tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tulee sijoittaa 
toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painottaa alkuvai-
heessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysrakentamista. 
Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman pitkään ja vir-
kistyskäyttöä on mahdollista kehittää".
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Kannattaja: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste." 

korvataan muotoilulla

 "Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleel-
lisinta, millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on 
myös tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaiko-
jen vai vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausun-
non viimeiseksi kappaleeksi

"Kevään ja syksyn matalalla paistavan auringon valon optimaaliseksi 
hyödyntämiseksi on kannustettava myös suunnittelemaan rakennusten 
ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia paneelistoja. Niiden avulla voi-
daan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai iltapäiväistä sähköenergian tuo-
tantoa."

Kannattaja: Tuula Palaste-Eerola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maankäyttö ja asuinalueet osan (kappale 5) loppuun seu-
raava lisäys: ”Mikäli yleiskaavaehdotuksen mukaiseen rakentamiseen 
päädytään, tärkeille luonto- ja viheralueille laajeneva rakentaminen tu-
lee sijoittaa toteutusjärjestyksessä suunnittelukauden lopulle ja painot-
taa alkuvaiheessa varsinaista jo rakennettujen alueiden täydennysra-
kentamista. Tällöin alueet säilyvät virkistyskäytössä mahdollisimman 
pitkään ja virkistyskäyttöä on mahdollista kehittää".

Jaa-äänet: 3
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi
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Ei-äänet: 6
Timo Latikka, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo 
Stranius, Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 12 ensimmäisen virkkeen uusi muotoilu:
"Aurinkosähkön tuotanto omaan käyttöön on kannattavaa, investointien 
toteutumisen riippuessa mm. takaisinmaksuajasta"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen (14) viimeinen virke
"Kesällä kerätyn energian varastoiminen talveksi kustannustehokkaasti 
on nykyteknologialla vielä iso haaste."  korvataan muotoilulla  "Esimer-
kiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta on oleellisinta, 
millaista tuotantoa tällä tavalla voidaan korvata. Oleellinen on myös 
tekninen valinta pyritäänkö varastoimalla tasaamaan vuodenaikojen vai 
vuorokaudenaikojen välisiä sähkönkulutusvaihteluita."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kappale kappaleen (16) jälkeen lausunnon 
viimeiseksi kappaleeksi "Kevään ja syksyn matalalla paistavan aurin-
gon valon optimaaliseksi hyödyntämiseksi on kannustettava myös 
suunnittelemaan rakennusten ulkoseiniin pystysuoraan asennettavia 
paneelistoja. Niiden avulla voidaan tehostaa erityisesti aamu- ja/tai ilta-
päiväistä sähköenergian tuotantoa."

Jaa-äänet: 0
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Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa 
Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vi-
hervaara

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

anu.haahla(a)hel.fi

Rakennusvalvontavirasto 2.2.2016

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö

Rakennuslautakunta antaa 30.11.2015 päivitetystä versiosta kaupun-
ginvaltuuston syyskuussa 2012 hyväksymästä Kotikaupunkina Helsinki 
2012 -ohjelmasta seuraavan lausunnon.

Asuntojen tarve Helsingissä ja metropolialueella on viime vuosien aika-
na jatkanut kasvuaan. Perussyynä on luonnollisesti voimakkaana jat-
kunut asukasmäärän kasvu, mutta myös muut tekijät. Niistä viimeisim-
pänä voi mainita syksystä 2015 voimistuneen turvapaikanhakijoiden tu-
lon. Ylipäätänsä maahanmuuton kasvu on ollut trendinä jo usean vuo-
den ajan. Pitemmällä tähtäimellä on syytä kiinnittää huomiota erityisesti 
Helsingin asumisväljyyden kasvun hitauteen. Vuosina 1989–2013 kas-
voi asumisväljyys Helsingissä vain 3,6 %, kun koko maassa väljyyden 
kasvu oli 8,8 %. Luodon (Larsmo) kunnan jälkeen asutaan Helsingissä 
toiseksi ahtaimmin koko Suomessa. Helsingin asumisväljyys on keski-
määrin 34,1 m². Koko maan tasolla on asumisväljyys 39,8 m², mikä on 
lähes samaa tasoa kuin Ruotsissa (42 m²). Viime vuosina on Helsinkiin 
rakennettu voittopuolisesti pieniä asuntoja. Vaikka kansainvälisestikin 
on niin, että suurkaupunki- ja metropolialueilla asumisväljyys on muuta 
maata pienempi, merkitsee näin suuri ero asumisväljyydessä käytän-
nössä sitä, että osa lisäasuntorakentamisen volyymistä tullaan Helsin-
gissä käyttämään asumisväljyyden kasvattamiseen.

Juuri valmistunut VTT:n selvitys tarkastelee koko maan asuntotuotanto-
tarvetta vuosina 2015–2040 (Terttu Vainio: Asuntotuotantotarve 2015–
2040. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 2016). Selvityksen mukaan 
olisi vuoteen 2040 mennessä Helsingin seudulle (MAL-sopimuksen 
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mukaiselle alueelle) rakennettava konservatiivisen skenaarion mukaan 
260 000 asuntoa (noin 10 500 asuntoa vuodessa) ja kaupungistumiss-
kenaarion mukaan 350 000 asuntoa (noin 14 000 asuntoa vuodessa). 
Konservatiivisessa skenaariossa koko Helsingin seudun asuntotuotan-
nosta olisi Helsinkiin rakennettava 40 prosenttia seudun asunnoista (4 
600 as/v). 

Ohjelman eräistä tavoitteista rakennuslautakunta toteaa seuraavaa.

Tavoite 2 Tontinvaraus ja –luovutus

Kaupungin luovuttamien kerrostalotonttien osalta on tavoitteeksi asetet-
tu, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehok-
kuusvaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi. 
Viime vuosina on uudisrakentaminen ollut valtaosin energiatehokkuu-
deltaan C-luokkaa, pientalopuolella normaalia on B-luokka, tai entistä 
useammin A-luokka. Helsingin rakennusvalvontataksaan on jo parin 
vuoden ajan sisältynyt kohta, joka mahdollistaa matalaenergiatalona to-
teutettavalle asuinrakennukselle lupamaksun alennuksen. Alennus voi 
olla 20 tai 30 % riippuen siitä, kuinka paljon rakennuksen lämpöhäviöi-
den laskennallinen energiankulutus vuositasolla alittaa vähimmäisvaa-
timukset täyttävän vertailurakennuksen vastaavan energiankulutuksen.

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Rakennuslautakunta pitää tärkeänä, että asemakaavojen toteuttamis-
kelpoisuuteen kiinnitetään korostuneesti huomiota. Sama koskee ase-
makaavojen riittävää joustavuutta. Eduskunnalle on annettu 
17.12.2015 hallituksen esitys 148/2015 vp, joka koskee rakentamisen 
poikkeamistoimivallan siirtämistä kokonaisuudessaan kunnille. Samas-
sa yhteydessä esitetään poistettavaksi maan kymmentä suurinta kau-
punkia koskevan määräaikaisen kokeilulain (1257/2010) ja sen jatkon 
samaa toimivaltaa koskeva sääntely tarpeettomana. Rakennuslauta-
kunta kuitenkin huomauttaa, että toisin kuin sen ja Helsingin kaupungin 
lausunnossa syksyllä 2015 esitettiin, ei hallituksen esitys toteutuessaan 
mahdollistaisi alueellisen poikkeamisen käyttöä uudisrakentamiseen. 
Nimenomaan pääkaupunkiseudulle olisi tärkeää, että alueellista poik-
keamista voitaisiin käyttää ei pelkästään olemassa olevan rakennus-
kannan osalta, vaan myös täydennysrakentamisluonteiseen uudisra-
kentamiseen. Tätä koskeva mahdollisuus olisi luontevaa sisällyttää 
osaksi määräaikaista kokeilulakia.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Ohjelman mukaan huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijai-
sesti tontinluovutusehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla 
maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.
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Rakennuslautakunta viittaa tähänastisiin kokemuksiin ja toteaa, että 
huoneistotyyppijakauman ohjaus on hyödyllistä sovittaa kulloisenkin 
alueen sijaintiin ja muihin olosuhdetekijöihin. Tietyillä uusilla alueilla on 
ilmennyt vaikeuksia löytää asukkaita suuriin perheasuntoihin, jolloin 
joissakin tilanteissa on päädytty joko uusiin tontinluovutuksiin tai poik-
keuksiin asemakaavamääräyksistä. Tiukkojen huoneistotyyppimää-
räysten ohella voi olla tilanteesta riippuen käyttökelpoista edellyttää 
kaavamääräyksillä tiloilta joustavuutta ja asuntojen yhdisteltävyyttä.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen

Rakennusvalvontavirasto on ollut aloitteentekijänä lähdettäessä kehit-
tämään erityistä Helsinki-kerrostalokonseptia. Loppusyksystä 2015 
osoitettiin kaupungin taholta Tankovainion alueelta Mellunkylästä muu-
tama tontti, joille kiinnostuneet toimijat voivat lähteä toteuttamaan pio-
neeriluonteisesti Helsinki-kerrostaloa. Hankkeessa on osin samoja piir-
teitä, kuin asuntotuotantotoimiston ns. Make-konseptitalossa (malliker-
rostalo). Helsinki-kerrostalon ideana on luoda kustannustehokas ratkai-
su, jonka avulla päästään toteuttamaan erisuuruisia ja myös eri materi-
aaleihin perustuvia, olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäviä 
kerrostaloja. Esikuvana on aikoinaan myös rakennusvalvontaviraston 
aloitteeseen perustunut Helsinki-pientalokonsepti.

Rakennusvalvonnasta on ollut edustaja mukana kaupungin Hissiprojek-
tissa. Pääkaupunkiseudulle on nyttemmin perustettu myös alueellinen 
hissiryhmä, joka edistää jälkiasennushissien aikaansaamista muun 
muassa ohjeistuksella ja neuvonnalla. Hissien rakentamiskysymykset 
ovat olleet toistuvasti esillä Helsingin rakennusvalvonnan eri tahoille 
suunnatuissa infotilaisuuksissa, jotka parhaimmillaan ovat keränneet yli 
500 osallistujaa. Hissiprojektin infoaineistoa on myös pysyvästi esillä 
rakennusvalvontaviraston Tellinki-neuvontapisteessä.

Hajautetun energiatuotannon ja uusiutuvien energialähteiden edistämi-
seksi vapautettiin Helsingin vuoden 2010 rakennusjärjestyksessä toi-
menpideluvan hakemiselta kaikilla tonteilla ilmalämpöpumpun, maa-
lämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennukseen, raken-
nelmaan tai pihamaalle.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Esittelijätiedot
virastopäällikkö
Lauri Jääskeläinen

Lisätiedot
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin: 310 26220

lauri.jaaskelainen(a)hel.fi
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Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 17

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Helsinki on nuorten kuntalaisten asumisen riittävän ja tasapainoisen 
järjestämisen kannalta vaikea kaupunki. Pienistä kohtuuhintaisista ja –
vuokraisista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien  joukkoliikenneyhteyk-
sien varrella, on jatkuvaa niukkuutta. Helsingissä siirtyy vuosittain 
asuntomarkkinoille tuhansia uusia oman kaupungin nuoria asukkaita ja 
samaan aikaan kotimaasta ja ulkomailta saapuu runsaasti opiskelijoita 
kilpailemaan rajallisesta asuntotarjonnasta. Nuorten aikuisten kanssa 
samoista pienasunnoista kilpailee laaja ja kasvava yksin asuvien kunta-
laisten joukko. Voimakas pienten vuokra-asuntojen kysyntä on näkynyt 
erityisesti pienten asuntojen vuokratason nousuna. Työssäkäyvien nä-
kökulmasta on kuvaavaa, että Helsingissä palkkataso on 1.1-kertainen, 
mutta asuntojen neliöhinnat ovat kaksinkertaisia koko maan tilantee-
seen verrattuna.

Kaupunki kumppaneineen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana pys-
tynyt tuottamaan uusia nuorisoasuntoja ja opiskelija-asuntoja yli tavoi-
tetason. Lisäksi nuoriso- ja opiskelija-asuntoja on rakenteilla muun 
muassa uusiin merellisiin kaupunginosiin. Myös työssäkäyvien ja työ-
markkinoille tulevien nuorten asunnontarpeesta huolehtiminen on mer-
kittävä osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Nuorisoasuntojen suunnittelus-
sa on keskeistä kuten opiskelija-asunnoissakin eli asunnon koon ja si-
jainnin vastaavuus nuorten tarpeisiin. Lisäksi tilaratkaisut tulisi suunni-
tella asukaslähtöisesti.  Nuorisolautakunta esittää, että nuorille raken-
nettuja vuokra-asuntoja tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Sa-
malla tulisi huomioida alueen viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasun-
noissa asuu myös lapsiperheitä

Nuorisoasiainkeskus on etsinyt myös uusia ratkaisuja nuorten asumi-
sen ongelmiin. Oman muotoinen koti on kaupungin kolmevuotinen 
hanke, jonka päätoteuttajana on nuorisoasiainkeskus ydinkumppanei-
naan Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö. Hankkeen asumiskokeiluja teh-
dään yhdessä nuorten kanssa ja niitä mallinnetaan kaikkien halukkai-
den käyttöön. Kokeiluja on tähän mennessä tehty kausiasumisessa 
Vartiosaaressa, kimppa-asumisessa Kannelmäessä entisessä nuoriso-
kodissa ja vanhusten palvelutalossa Laajasalossa. Kokeiluissa on saa-
tu aikaan hyviä tuloksia. Hankkeessa selvitetään myös kaupungin ny-
kyisiä nuorten asumiseen soveltuvia tyhjiä tiloja.
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Nuorisolautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki tuottaa jatkuvasti sekä 
uusia nuoriso- ja opiskelija-asuntoja että lisää nykyisestä asuntokan-
nasta kohdennettuja asuntoja asuntomarkkinoille tuleville nuorille. Var-
sinkin nuorisoasuntojen merkitys nuorten asunnottomuuden ja myös 
syrjäytymisen riskien ennaltaehkäisyssä on huomattava. Niillä voidaan 
tukea nuorten itsenäistymisen mahdollisuuksia että syrjäytymisvaaras-
sa olevien nuorten tilanteiden vakiinnuttamista. Lisäksi lautakunnan 
näkemyksen mukaan uusien nuorisoasuntojen sijoittelulla esimerkiksi 
täydennysrakentamisalueille voidaan vaikuttaa tasapainottavasti van-
hojen alueiden asuntokantaan ja asukasrakenteeseen. Uusien nuorten 
asukkaiden kautta on mahdollista tuottaa elävämpää, rikkaampaa ja 
monimuotoista kaupunkirakennetta, jossa uudenlaisilla kohtaamisen 
areenoilla voidaan tuottaa asukkaiden tarpeiden mukaista yhteistoimin-
nallisuutta. Lisäksi nuorisolautakunta painottaa nuorten näkemysten 
kuulemista ja nuorten osallistamista nuorten asumisratkaisujen suunnit-
teluun ja kehittämiseen.

Käsittely

28.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Timo Kontio

Esittelijä lisäsi lausunnon toisen kappaleen loppuun seuraavan kohdan: 
"Nuorisolautakunta esittää, että nuorille rakennettuja vuokra-asuntoja 
tulisi tasapuolisesti eri puolille Helsinkiä. Samalla tulisi huomioida alu-
een viihtyvyys ja, että monissa nuorisoasunnoissa asuu myös lapsiper-
heitä." 

Vastaehdotus:
Helena Kantola: Nuorisolautakunta esittää, että Helsingissä selvitetään 
mahdollisuudet kokeilla samanlaista ”miniasunto” –nimistä vuokra-
asuntokonseptia, kuin Vantaan Martinlaaksossa on tehty.  

Kantolan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
osastopäällikkö
Hannu-Pekka Polttila

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Asuntolautakunta 21.01.2016 § 6

HEL 2015-013121 T 10 01 00
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Lausunto

Asuntolautakunta antoi AM-ohjelmaluonnoksesta 2016 seuraavan lau-
sunnon:

Asuntotuotannon määrä

Ohjelman tuotantotavoite on asetettu 5 500 asuntoon. Ottaen huo-
mioon väestönkasvun se on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Lisäk-
si se on haasteellinen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kannalta. Ta-
voitteen saavuttamiseen vaikuttaa myös suhdannetilanne, erityisesti 
asuntojen kysyntä markkinoilla. On hyvä, että ohjelmassa painotetaan 
edelleen täydennysrakentamista olemassa oleville alueille ja sosiaali-
sen sekoittamisen periaatteita uusilla asuinalueilla. 

Aravavuokra-asunnot

Aravavuokra-asuntojen osuus on nostettu 25 prosenttiin, kokonaismää-
räksi tulee 1 375 asuntoa. Muutos on lähinnä kosmeettinen, koska ara-
vatuotantona toteutetut opiskelija- ja nuorisoasunnot on nyt siirretty vä-
limuodon asunnoista aravavuokra-asuntojen luokkaan, minne ne kuu-
luvatkin. Opiskelijoille ja nuorille on tavoitteena 300 asuntoa, joten mui-
ta aravavuokra-asuntoja tuotettaisiin 1 075. Ohjelmassa ei määritellä 
sitä kuinka suuri osuus näistä on erityisryhmille (kehitysvammaiset, 
vaikeavammaiset, vanhusväestö jne.) tarkoitettuja. Olisi tärkeää aset-
taa määrällinen tavoite tavallisille aravavuokra-asunnoille, koska tällä 
tarjonnalla on enemmän merkitystä asuntomarkkinoilla.

Valtion asuntopolitiikka tiukentaa aravaehtoja

Omakustannusvuokra

Valtioneuvoston asetuksen muutos vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-
keustalolainojen korkotuesta on hyväksytty 7.1.2016. Valtion tukemien 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrissa ja käyttövastikkeissa perit-
tävälle tuleviin korjauksiin varautumiselle asetetaan euromääräinen 
enimmäisraja ja omarahoitusosuuden koron enimmäismäärä alenne-
taan kahdeksasta prosentista neljään prosenttiin. Lisäksi lainanlyhen-
nysten määrää uusissa korkotukilainoissa lisätään lainan alkuvuosina 
korkotukilainajärjestelmän houkuttelevuuden parantamiseksi. Asetus-
muutoksella pyritään poistamaan eroja eri yhteisöjen omistamien val-
tion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokra- ja käyttövasti-
ketasoissa ja hillitsemään asumiskustannusten nousua. Omarahoitus-
koron enimmäismäärän vähentäminen on selkeä heikennys omistajalle. 

Tulorajat
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Hallitusohjelmassa esitetään, että ”Ara-vuokra-asuntojen asukasvalin-
toja kehitetään paremman kohtaannon saavuttamiseksi liittämällä asu-
kasvalinnan sosiaaliseen tarveharkintaan tulorajat. Asukkaan tulot tar-
kistetaan ara-vuokra-asuntoon muuton ja asunnon vaihdon yhteydessä 
sekä uusissa sopimuksissa viiden vuoden välein. Siirtymäaika asun-
nosta on kaksi vuotta. Ara-asuntojen asukasvalinnasta voidaan poiketa 
tapauksissa, joissa julkinen tuki ei johda epäterveeseen asukaskilpai-
luun yksityisten vuokra-asuntomarkkinoiden kanssa.” Lisäksi hallitusoh-
jelmassa linjataan toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden ja vaikeasti 
työllistyvien erityisestä suosimisesta asukasvalinnassa.

Tulorajojen palauttaminen valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
ja toimeentulo- ja asumistukiasiakkaiden sekä vaikeasti työllistyvien eri-
tyinen suosiminen eivät edistä tavoitetta vuokratalojen monipuolisesta 
asukasrakenteesta ja sosiaalisesti tasapainoisista asuinalueista. Huo-
no-osaisuuden keskittymisen kasvaminen aiheuttaa vakavan segregaa-
tiouhan aravavuokrataloihin ja aravavuokratalovaltaisille alueille, ja se 
vaikeuttaa aravakohteiden tuotantoa täydennysrakentamisalueilla. 
Vuokrataloalueiden slummiutuminen voi tapahtua hyvinkin nopeasti 
kun tulorajat tarkistetaan asunnonvaihtojen yhteydessä. Se aiheuttaa 
myös asumista epäsopivissa asunnoissa kun tarvittavasta vaihdosta 
pidättäydytään.

Tulorajoja koskeva valtioneuvoston päätös on valmisteltu. Asia hyväk-
syttäneen tammikuussa, ja asetuksen muutos on tulossa voimaan 
1.4.2016.

Uusi lyhyen korkotuen (10-vuotinen) tuotantomalli

Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti on valmisteltu uutta 
lyhyen korkotuen mallia, jonka tavoitteena on houkutella uusia toimijoi-
ta mukaan vuokra-asuntotuotantoon. Uudessa mallissa on vähemmän 
sääntelyä kuin perinteisessä aravatuotannossa. Aika näyttää lähteekö 
uutta tuotantoa tällä mallilla liikkeelle. Joka tapauksessa kaupunki rat-
kaisee mallin käynnistymisen kaavoituksen ja tontinluovutuksen kautta. 
Mihin hallintamuotoon se sijoitetaan kaupungin asunto-ohjelmassa? 
Lakia tästä mallista ei ole vielä valmistunut.

Kaupungin intressit arava-asuntotuotannossa

Aravavuokra-asunnot ovat merkittävässä roolissa Helsingin asunto-
markkinoilla ja tarjoavat matalapalkka-alojen, lähinnä palvelusektorin, 
työntekijöille mahdollisuuden järjestää asumisensa kaupungissa, työ-
paikkojen läheisyydessä. Hallitusohjelman linjaukset ja järjestelmän 
muutokset tulevat nopeasti muuttamaan asukasrakenteen ja rajaa-
maan asuntokannan käyttöä. Siksi Helsingin tulee pyrkiä voimakkaasti 
vaikuttamaan järjestelmän ehtoihin. Asuntolautakunta ja kaupunginhal-
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litus ovat lausunnoillaan vastustaneet aravaehtojen tiukennuksia. Tätä 
asiaa kannattaa pitää esillä vielä MAL-neuvotteluissa yhteistyössä 
muiden seudun kuntien kanssa. 

Jos valtion tukeman asuntotuotannon ehdot kiristyvät siten, että ne 
ovat haitallisia kaupungin oman asuntostrategian kannalta, kannattaa 
aravajärjestelmästä irtautumista harkita. Nykyisen hallituksen asunto-
poliittiset linjaukset aravajärjestelmän ehtoihin eivät edistä metropolia-
lueen kehittämistä, eivätkä ne tue kaupungin omia tärkeitä tavoitteita, 
hyvää asukasrakennetta, asuntokannan joustavaa käyttöä ja segregaa-
tion torjuntaa.

Välimuodon asunnot

Välimuodon asuntoja tavoitellaan 1 925, joka vastaa 35 prosentin 
osuutta. Välimuodoiksi luetaan mm. Hitas- ja asumisoikeusasunnot. 
Välimuoto on hieman vaikeasti avautuva käsite, koska se sisältää sekä 
hinta- ja laatusäänneltyä vapaarahoitteista että valtion tukemaa asunto-
tuotantoa. 

Hitas on rahoitusmuodoltaan vapaarahoitteista, joten tuotteen voisi si-
joittaa myös osaksi vapaarahoitteista tuotantoa. Hitas-tuotannolle ei ole 
asetettu tontinluovutusta ohjaavaa määrällistä tavoitetta. Tuotantota-
voitteen määrittely on perusteltua, koska tällä kohtuuhintaisella tuotan-
nolla on hyvä kysyntä ja se mahdollistaa mm. lapsiperheiden asumisen 
kaupungissa. 

Hitas-järjestelmän prosessissa on asuntotuotantoa nimikkeellä ”hinta-
kontrolloidut omistusasunnot”.  Hankkeet esitellään ja hyväksytään hi-
tas-järjestelmässä, mutta jälkimarkkinoita ei säännellä, joten jälleen-
myyntihinta on vapaa. Tämä tuote tulisi nimetä sitä paremmin kuvaa-
valla nimikkeellä ”puoli-hitas”. Puoli-hitaksen osuus tulisi myös määri-
tellä ohjelmassa. 

Valtio tukee asumisoikeutta myöntämällä korkotukea tuotannon rahoi-
tukseen. Asumisoikeusasunnoille ei ole asetettu määrällistä tavoitetta, 
jonka avulla myös tämän rahoitusmallin tuotantoa voitaisiin ohjata. 
Asumisoikeuden kysyntä on ollut Helsingissä korkealla tasolla. Siksi 
tuotantotavoitteen määrittely tälle mallille on perusteltua.

Välimalliin luetaan myös Aran tukemat, takauslainoin toteutettavat 
vuokra-asunnot ja korkotuella toteutettavat omaksi lunastettavat vuok-
ra-asunnot. Näille Aran tuotteille ei ole viime aikoina ollut suurta tuotan-
toa.

Osaomistusasuntoja ei ole viime aikoina juurikaan tuotettu, tuotteen 
painoarvo on vähäinen.
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Sääntelemättömät vuokra- ja omistusasunnot

Sääntelemättömälle tuotannolle on varattu 40 prosentin osuus, 2 200 
asuntoa. Sääntelemättömässä tuotannossa on vaikea tietää asunnon 
loppukäytön hallintamuotoa, vuokraa vai omistusta. Sen vuoksi vapaa-
rahoitteiselle vuokra-asuntotuotannolle ei ole järkevää asettaa erillistä 
määrätavoitetta.  

Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Helsingin asuntotuotannon ohjauksessa luovuttiin vuonna 2012 koko 
tuotantoa koskevasta keskipinta-alatavoitteesta ja siirryttiin huoneisto-
tyyppijakauman ohjausmalliin, jonka keskeinen tavoite on perheasun-
noiksi soveltuvien asuntojen määrän kasvu. Perheasunnolla tarkoite-
taan vähintään kahden makuuhuoneen eli kolmen huoneen asuntoa. 
Vuodesta 2012 vuoteen 2014 on perheasuntojen osuus asuntotuotan-
nosta kasvanut, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta helsinkiläisten asu-
misväljyyteen, mikä on säilynyt noin 34 m²:nä henkilöä kohden. Helsin-
gin asuntokannasta 59 prosenttia on pienasuntoja, yksiöitä ja kaksioita.

Lapsiperheiden asumismahdollisuuksia ja perheasuntojen tarjontaa on 
syytä aktiivisesti parantaa, jotta mahdollistetaan lapsiperheiden asumi-
nen Helsingissä. Perheasuntokannan rakentamisen turvaamiseksi 
kaupunki sääntelee uudistuotannon huoneistotyyppijakaumaa. Säänte-
ly on ulotettu koskemaan hitasomistusasuntoja ja sääntelemättömiä 
omistusasuntoja. Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotanto-
na toteutetaan perheasuntoina 50–60 prosenttia valmistuneista asun-
noista ja sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavilla 
tonteilla 30–40 prosenttia valmistuneista asunnoista. Sääntely ei koske 
vuokra- eikä asumisoikeusasuntoja. 

Yksityisellä sektorilla rakennetaan paljon pieniä vuokra-asuntoja. Asun-
tomarkkinoilla, vapaarahoitteisessa ja nuorille aikuisille suunnatussa 
vuokra-asuntotuotannossa, on tuotettu runsaasti pienasuntoja, koska 
niillä on hyvä kysyntä ja liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa. 
Pienasuntoja tuotetaan varmaankin riittävästi, eikä niiden tuotantoa tar-
vitse erityisesti edistää.

Perheasuntojen tuotannon ohjaus on perusteltua ja toteumaa on syytä 
seurata tarkasti. Asunto-ohjelman seurannan ja raportoinnin avulla 
saadaan selville nyt noudatetun sääntelyn kautta tuotettujen perhea-
suntojen määrä.   

Hissiprojekti vanhan asuntokannan kehittämisessä

Helsingin väestön ikääntyessä tarvitaan lisää hissejä vanhaan asunto-
kantaan. Hissien rakentamista edistetään hissiprojektilla. Kaupungin 
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hissiasiamies neuvoo jälkiasennushissien suunnitteluun ja rakentami-
seen liittyvissä kysymyksissä. Asunto-osasto käsittelee ja hyväksyy 
kaupungin hissiavustukset, joilla rahoitetaan 10 prosenttia jälkiasenne-
tun hissin kustannuksista silloin kun valtio on myöntänyt 50 prosentin 
avustuksen.  Vuonna 2015 hissiavustuksilla valmistui 66 hissiä. Kau-
pungin osuus avustuksista oli vajaat 1,5 miljoonaa euroa. 

Olisi tarkoituksenmukaista, että hissiprojektin hallinnointi keskitettäisiin 
asunto-osastolle, jolloin myös kaupungin hissiasiamies työskentelisi 
asunto-osastolla. Näin hissiavustusta voitaisiin markkinoida ja toi-
meenpanna yhdessä toimipisteessä. Sillä tavalla avustuksen tarve voi-
daan nykyistä paremmin ennustaa. 

Turvapaikanhakijoiden ja muun kielisen väestön vaikutukset asuntomarkkinoilla

Helsingissä asui vuoden 2015 alussa 83 549 vieraskielistä eli muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Vie-
raskielisten osuus Helsingin väestöstä on 13,5 prosenttia. Yli 60 pro-
senttia kaupungin väestönkasvusta vuonna 2014 tuli vieraskielisistä. 
Helsingissä asuu useampi kuin joka neljäs Suomen vieraskielisistä, ja 
itäisessä suurpiirissä useampi kuin joka neljäs Helsingin vieraskielisis-
tä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään venäjää, 
viroa, somalia tai englantia.

Helsingin väestönkasvu perustuu siis suurelta osin vieraskielisten 
asukkaiden määrän kasvuun, jota tulevat voimistamaan syksyn 2015 
pakolaiskriisin myötä Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat.

Viime vuonna turvapaikanhakijoita tuli noin kymmenkertainen määrä 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ilmiö saattaa jäädä pysyväksi ja tule-
vaisuudessa se on syytä huomioida asuntopolitiikassa ja muussa 
suunnittelussa. Asuntomarkkinoilla turvapaikanhakijat näkyvät vasta 
viipeellä, noin kuudesta yhdeksään kuukauden kuluttua maahan saa-
pumisesta, mikä on turvapaikkahakemuksen käsittelyn arvioitu kesto. 
Oleskeluluvan saaneet ovat vapaita muuttamaan Suomessa haluamal-
leen paikkakunnalle. Ennusteiden mukaan tänä vuonna noin 3000 
oleskeluluvan saanutta hakeutuu Helsinkiin, mikä tulee aiheuttamaan 
kysyntäpiikin vuokra-asuntomarkkinoilla. Kaupungin vuokra-asuntoa voi 
hakea, kun on saanut vähintään vuoden pituisen oleskeluluvan. Kun 
edullisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi tarjolla, asuntoja tullaan ha-
kemaan myös vapailta markkinoilta. Asuntojen puute saattaa johtaa 
kriisimajoituksen rajuun kasvuun. 

Sote-uudistuksen vaikutukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee Helsingissä 
vaikuttamaan erityisryhmien käytössä oleviin asuntoihin sekä sosiaali- 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 156 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/16
29.04.2019

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

ja terveysviraston palvelussuhdeasuntoihin. Esitetyssä uudistuksessa 
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta itsehal-
lintoalueille.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Helsingissä helsinkiläis-
ten erityisryhmien asumisen ja palveluiden järjestämisestä. Osan eri-
tyisryhmien asunnoista omistaa Helsingin kaupunki ja osa hankitaan 
ostopalveluina yksityisiltä toimijoilta. On oletettavissa, että sosiaali- ja 
terveysviraston käyttämät ja välivuokraamat asunnot ja asumispalvelu-
yksiköt eivät siirry sellaisenaan uudelle sote-organisaatiolle, vaan jää-
vät kaupungin omistukseen ja hallinnoitavaksi. 

Sosiaali- ja terveysvirastolla on lisäksi käytössään kaupungin omista-
mia palvelussuhdeasuntoja, jotka on vuokrattu sosiaali- ja terveysviras-
ton henkilökunnalle. Palvelurakenneuudistuksen jälkeen palvelussuh-
deasuntoja tarvitaan vähemmän omalle henkilökunnalle. Toisaalta 
henkilökunta, jonka työsuhde siirtyy itsehallintoalueille, tarvitsee edel-
leen asuntoja. 

Itsehallintoalueille siirtyvät tehtävät

Ympäristöministeriö on esittänyt eräitä asumiseen liittyviä tehtäviä siir-
rettäväksi itsehallintoalueille. Näitä ovat rakennusvalvontatoimi, erityis-
ryhmille tarkoitettujen asuntohankkeiden puoltaminen (esim. huonokun-
toiset vanhukset, vammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat), 
kuntien alueidenkäytön suunnittelu ja edistäminen. Sote-uudistus ja it-
sehallintoalueet tulevat aiheuttamaan muutoksia, joihin täytyy varautua 
ja valmistautua lähitulevaisuudessa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Marjo Tapana, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana(a)hel.fi
Markku Leijo, osastopäällikkö, puhelin: 310 34159

markku.leijo(a)hel.fi
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§ 277
Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2019

HEL 2019-004436 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 2 651 818 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen 
tekemisen Oy Apotti Ab:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 2 651 818 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Ar-
vopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Juha Jolkkonen

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015. Yhtiön tarkoituksena on 
vastata kuntien ja HUS:n käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttööno-
tosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita 
omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosi-
aali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yh-
tenäisten toimintamallien kehittämisessä.
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Helsingin kaupunki omistaa tällä hetkellä yhtiön osakkeista 36,3 %. 
Muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä (44,0 %), Vantaan kaupunki (12,4 %), Kirkkonummen kunta 
(2,4 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Tuusulan kunta (n. 2,3 %) sekä 
Kauniaisten kaupunki (0,5 %).

Oy Apotti Ab:n toiminta on nykyisessä osakassopimuksessa sitouduttu 
rahoittamaan vuoteen 2020 asti pääosin yhtiön ottamilla pitkäaikaisilla 
lainoilla sekä omistajatahojen maksuilla yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon (SVOP). Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuu-
den on arvioitu kattavan noin 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja SVOP-
sijoitusten noin 10 %.

Omistajien SVOP-sijoitukset yhtiöön tehdään vuosittain osakeomistus-
ten suhteessa. Kaupungin osakeomistuksen suuruuteen perustuva 
vuoden 2019 SVOP-sijoituksen määrä on 2 651 818 euroa.

Oy Apotti Ab:n osakassopimukseen tarvittavista muutoksista muun 
muassa kuntayhtymien mahdolliseen omistajaksi tulemiseen sekä tule-
vien vuosien rahoitukseen liittyen neuvotellaan parhaillaan. Uusi osa-
kassopimus tuodaan myöhemmin erikseen kaupungin päätöksente-
koon.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Juha Summanen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelut
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§ 278
Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muut-
taminen ja yhtiön pääomittaminen

HEL 2019-003702 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

 hyväksyä 150 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen te-
kemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon,

 myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettä-
väksi vuoden 2019 talousarviomäärärahoja 150 000 euroa vastik-
keettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Ar-
vopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi,

 muuttaa Helsinki Region Marketing Oy:tä koskevaksi omistajapoliit-
tiseksi linjaukseksi 6 = purkaminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2019 avustushakemus
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Helsinki Region Marketing Oy

Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metro-
polialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen 
monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on 
toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin ke-
hittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osal-
listumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tut-
kimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä 
osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehit-
tämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 
%.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perus-
tuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa 
kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mu-
kaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRM:llä) on veloituksetta käy-
tössään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaa-
vasti Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella ti-
lat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää 
muun muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on 
maksanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella 
olevan tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 
euroa. 

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Hel-
sinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole ollut 
purkumahdollisuutta.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa 
suomalaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin 
Suomi-kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 
prosentin välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut 
Moskovassa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotui-
sen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiin-
teistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toiminta-
mahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti 
Moskovassa. HRM on viimeisten vuosien aikana menettänyt useita 
vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös jou-
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tunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen 
myötä.

Yhtiön hallitus on käynyt läpi kaikki olennaiset yhtiön tulokseen tilikau-
della 1.1.–31.12.2019 vaikuttavat tekijät, ja jo ennestään tiukan kuluku-
rin lisäksi karsinut loputkin sellaisista toiminnoista tai palveluista, joilla 
ei ole olennaista merkitystä vuokralaisille tai vuokralaisten pysymiselle.

Yhtiön toiminta on tarkoitus lopettaa Helsingin ja Moskovan kaupunkien 
välisen sopimuksen ja Helsinki-talon vuokrasopimuksen päättymisen 
1.11.2019 jälkeen. 

Yhtiön toiminnan lopettamisesta ja selvitystilaan asettamisesta aiheu-
tuu ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksia syntyy Moskovassa henki-
lökunnan lakisääteisistä irtisanomispalkoista, selvitysmiehen palkkios-
ta, välitilinpäätöksestä sekä muista selvitystilaan asettamiseen liittyvistä 
hallinnollisista kuluista. Lisäksi yhtiön saamat vuokratuotot tulevat vä-
hentymään sopimuskauden loppua kohden.

HRM:n hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti, että kaupunki pääomittaa 
yhtiötä 150 000 eurolla, jotta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Mos-
kovan kaupungin keskinäiseen sopimukseen perustuvista velvoitteista 
tilojen vastavuoroisuudesta sekä yhtiön toiminnan alasajosta aiheutu-
vista ylimääräisistä kustannuksista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRM:n hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen 
yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupun-
gin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. 
Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron 
suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRM:n sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, 
että yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 
2017, 2018 ja 2019.

Kaupunginhallitus päätti 100 000 euron suuruisista vastikkeettomista 
sijoituksista HRM:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon myös 
vuosina 2017 ja 2018.

Yhtiön hallituksen vuonna 2018 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei 
ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toimin-
nallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista 
pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan 
lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin 
kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019.
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Kaupunginhallituksen 26.4.2011, § 431 päättämä Helsinki Region Mar-
keting Oy:tä koskeva toistaiseksi voimassa oleva omistajapoliittinen lin-
jaus on 3 = luovutaan kun perusteltua. Omistusta koskeva linjaus on 
tarpeen muuttaa tuleva toiminnan päättyminen huomioon ottaen.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton esitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2019 avustushakemus
2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki Region Marketing Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa
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§ 279
Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-002897 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
1.8.2019 lukien:

- 125 luokanopettajan virkaa
- 20 erityisluokanopettajan virkaa
- 22 erityisopettajan virkaa
- 10 apulaisrehtorin virkaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä 
varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Peruskoulun henkilöstöstä säädetään perusopetuslain (628/1998) 37 
§:ssä. Säännöksen mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuk-
sen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja 
tai työsopimussuhteisia opettajia. Opettaja ja apulaisrehtori käyttävät 
julkista valtaa oppilaita koskevissa asioissa ja suurimmissa kouluissa 
esimiehenä toimiva apulaisrehtori myös henkilöstöä koskevissa asiois-
sa. 

Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä 
kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja 
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ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 
2022 asti. Lisäksi tuntiopettajuuksia korvataan viroilla opettajatilanteen 
vakiinnuttamiseksi ja opettajien saatavuuden edistämiseksi. 

Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään johtamisre-
surssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 
oppilasta tai opiskelijaa. Oppilas- ja opiskelijamäärältään pienemmissä 
kouluissa apulaisrehtorin tehtäviä hoitaa pääsääntöisesti opettaja, jolle 
on määrätty opetustehtävän lisäksi apulaisrehtorin tehtävät.

Apulaisrehtorin virkoja lisätään myös suurimpiin suomenkielisiin yhte-
näisiin peruskouluihin johtamis- ja organisaatiorakenteen muuttuessa 
1.8.2019 lukien (Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätös 
35/10.4.2019). Kouluissa on noin 900 oppilasta ja rehtorin suorassa 
alaisuudessa noin 75-110 työntekijää. Uudistuksessa koulun henkilöstö 
jakautuu kahteen alayksikköön ja apulaisrehtorit johtavat alayksiköitä.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ja palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön 
kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia 
viranhaltijoita on kuultu asiassa.

Perustettaviksi esitetään kaikkiaan 177 virkaa.

Nimike Virat 3/2019 Esitys Yhteensä
Suomenkieliset peruskoulut
luokanopettaja 1 344 120 1 464
erityisluokanopettaja 353 20 373
erityisopettaja 211 20 231
apulaisrehtori 17 6 23
 
Ruotsinkieliset peruskoulut
luokanopettaja 129 5 134
erityisopettaja 17 2 19
apulaisrehtori 1 2 3
 
Suomenkieliset lukiot
apulaisrehtori 5 2 7
    
Yhteensä  177
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Lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on luokanopetuksessa ja 
erityisopetuksessa yhteensä 236 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 
yhteensä 61 päätoimista tuntiopettajaa.

Koulujen johtamistyötä kehitetään kaupunkistrategian mukaisesti. Kas-
vatuksen ja koulutuksen vuoden 2019 talousarvioon sisältyy määräraha 
viroille.

Opetushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy voimassa ole-
van kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mu-
kaan. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 280
Henkilöstöraportti 2018

HEL 2019-004594 T 01 00 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Outi Anttila, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin 
vuodelta 2018.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 henkilöstöraportti antaa kokonaiskuvan kaupungin henki-
löstöstä ja niistä henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joilla edistetään 
hyvää henkilöstökokemusta ja siten kaupunkistrategian toteutumista. 

Raportin teksteihin sisältyy vain keskeisimmät tilastotiedot. Pääosa ti-
lastotiedoista ilmestyy kaupungin www.hel.fi – sivuilla erillisenä raport-
tina toukokuussa.

Vuosi 2018 oli organisaatiolle vakiintumisen aikaa. Vuoden 2017 joh-
tamisjärjestelmäuudistuksen vakiintuminen ja uuden kaupunkistrate-
gian saaminen ovat siivittäneet kaupungin kehittymistä.

Henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on 
kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa 
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väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla. 

Toimintakulttuurin muutoksen vaatimiin osaamisen kehittämishaastei-
siin vastattiin useilla uraohjelmilla ja valmennuksilla, joiden tarkoitukse-
na on ollut osaamisen laajentaminen ja syventäminen. Johtamiskoulu-
tukset vastasivat eri vaiheessa urallaan olevien esimiesten tarpeisiin. 

Henkilöstön osallistumisen edellytyksiä oman työn kehittämiseen pa-
rannettiin hankkeella, jossa etsittiin toimivia käytäntöjä osallistumisen 
lisäämiseen. Yli 3000 kaupungin työntekijää vastasi kyselyyn ja toi esiin 
näkemyksiään henkilöstön osallistumisesta muun muassa sähköisten 
alustojen hyödyntämisestä vuoropuheluun.

Kaupungille haettiin henkilöstöä yli 10 600 tehtävään. Kilpailu osaavas-
ta henkilöstöstä kiihtyy. Kaupungille valmisteltiin pidemmän aikavälin 
palkkakehitysohjelmaa, joka pyrkii varmistamaan palkkakilpailukykyä ja 
osaavan työvoiman saatavuutta. Muun muassa lastentarhanopettajien, 
päiväkodinjohtajien, lastenhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden palkat nou-
sevat. Lisäksi kuntapuolelle neuvoteltiin valtakunnallisesti sovitut pal-
kankorotukset ja niiden kohdentamiset.

Työnantajakuvaa kehitettiin muun muassa Helsinki-lähettiläiden kautta. 
Kaupungilla oli yli 4000 kesätyöntekijää, joista alle 20-vuotiaita oli noin 
puolet.

Henkilöstön työhyvinvointi

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen osuus kokonaistyöajasta on py-
synyt 4,8 prosentissa. Myös työtapaturmien kokonaismäärä on pysynyt 
samalla tasolla. Vuoden alusta käyttöönotettu Työhyvinvointiohjelma 
2018-2021 ohjaa henkilöstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja en-
nakoivan työkykyjohtamisen kehittämistä. Liikkumisohjelman kautta lii-
kuntaa integroitiin arjen käytäntöihin. Korvaavan työn toimintamallin 
käyttöönotto edistää henkilöstön työkykyä ja vähentää sairaspoissaolo-
ja tulevina vuosina. 

Kaupunki osallistui kolmannen kerran Työterveyslaitoksen Kun-
ta10–tutkimukseen, jonka muuttujista osa toimii strategian henkilöstö-
kokemuksen mittarina. Lähes kolme neljästä suosittelisi kaupunkia työ-
nantajana ystävilleen, vaikka työnantajan suositteleminen on laskenut 
aikaisemmasta kyselystä koko kunta-alalla. 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuuden kokemukset ovat kasvaneet. 
Työelämän paineet ja erityisesti työmäärä haastavat työhyvinvointia. 
Kuitenkin mielekäs työ, toimivat työyhteisöt ja hyvä lähiesimiestyö tu-
kevat jaksamista työn muutoksissa. 
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Työyhteisöissä on koettu aiempaa enemmän kiusaamista ja syrjintää 
(11 prosenttia). Syrjintää koettiin pääasiassa mielipiteiden johdosta. 
Sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän osuus on noussut lähes kahteen 
prosenttiin.

Seksuaalista häirintää asiakastilanteissa on kokenut 5,8 prosenttia 
henkilöstöstä. Työpaikalla häirintää on kokenut prosentti henkilöstöstä. 
Seksuaalista häirintää kokeneista 14,7 prosenttia on alle 30-vuotiaita, 
hieman useammin naisia ja töissä hoitoalalla, lääkäreinä, sosiaalityön-
tekijöinä tai erityisopettajina. 

Tasa-arvosuunnitelmaan valmisteltiin koko kaupunkia koskevat periaat-
teet ja toimenpiteet. Syrjintää tai häirintää ei hyväksytä missään muo-
dossa. Sopuisasti stadissa – toimintaohjelma epäasialliseen kohtelun ja 
häirinnän ehkäisyyn ja käsittelyyn uudistettiin ja se käydään läpi jokai-
sella työpaikalla vuonna 2019. 

Yhdenvertaisuustyötä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Työntekijät 
perustivat Queer Stadi-verkoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluvalle kaupungin henkilöstölle. 

Henkilöstöraporttia on käsitelty henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 
henkilöstöpoliittisessa työryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi
Outi Anttila, hr-asiantuntija, puhelin: 310 37962

outi.anttila(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 281
Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun 
Tontin ja Asunto Oy Castellum, Helsingin kanssa liittyen asemakaa-
van muutokseen nro 12493 (Taka-Töölö)

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistön 91-14-503-1 omistajan Kiinteistö 
Oy Topeliuksenkadun Tontin (y-tunnus 2752976-4) ja tontin vuokralai-
sen Asunto Oy Castellum, Helsinki (y-tunnus 2683294-8) kanssa sol-
mittavan liitteen 3 mukaisen maankäyttösopimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen vä-
häisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja 29.5.2018
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 kartta, päivätty 

21.11.2017, muutettu 29.5.2018
3 Maankäyttösopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Maanomistaja Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Taka-Töölössä on vireillä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa koulurakennuksen purkaminen ja asuinkerrostalojen ra-
kentaminen. 

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle 
merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on neuvoteltu maan-
käyttösopimus.  Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan 
kaupungille 2 220 000 euron rahakorvauksen osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin.

Esittelijän perustelut

Voimassa oleva asemakaava

Tontilla 91-14-503-1 on voimassa asemakaava nro 9248, joka on vah-
vistettu 9.3.1987. Tontti kuuluu opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueeseen (YO). Tontin pinta-ala on 2 781 m² ja rakennusoi-
keus 3 059 k-m². Tontilla sijaitsee vuonna 1964 valmistunut 2 729 k-
m²:n suuruinen koulurakennus.

Tontin omistaa Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontti. Yhtiö on vuok-
rannut tontin Asunto Oy Castellum, Helsingille, joka omistaa tontilla si-
jaitsevat rakennukset.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.5.2018, 272 § esittänyt kaupun-
ginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12493 hyväksy-
mistä. Muutos mahdollistaa koulurakennuksen purkamisen ja kolmen 
asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Kaavamuutoksen mukainen 
asuntokerrosala on 5 040 k-m² ja liiketilan 130 k-m².

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys on liitteenä 1. Asemakaavan 
muutosehdotus on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 685 § te-
kemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva maankäyttösopi-
mus.

Sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun käytän-
nön mukainen.

Maankäyttökorvaus
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Tontin vuokralainen tulee rakennuttamaan sopimuksen kohteena ole-
valle kiinteistölle uudisrakennuksia ja on sitoutunut tulemaan maan-
käyttösopimuksen osapuoleksi.

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 2 220 000 eu-
roa. 

Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Rahakorvausta tai sen eriä koro-
tetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishet-
kestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korotus 
pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupungin-
hallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus 
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyt-
tösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että 
aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen 
päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupungin-
hallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

maria.nelskyla(a)hel.fi
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3 Maankäyttösopimus
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tus
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.03.2019 § 164

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Taka-Töölö, Topeliuksenkatu 16

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kiinteistön 
91-14-503-1 omistajan Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontin (y-tun-
nus 2752976-4) ja tontin vuokralaisen Asunto Oy Castellum, Helsingin 
(y-tunnus 2683294-8) kanssa solmittavan liitteen nro 3 mukaisen sopi-
muksen hyväksymistä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

(MA114-6)

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 15

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
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Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksesta Topeliuksenkatu 16 nro 12493.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.10.2017 § 49

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Hankenumero 0834_1

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12493 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12493
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 38/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.10.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

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

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.6.2017

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (Helsingin kaupungin maankäyttö 
ja kaupunkirakennetoimialan asemakaavoitusyksikkö 1.6.2017 lähtien) 
on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa Meilahdessa sijaitsevan 
korttelin 520 tontteja 2,8,13,14 ja 19 koskevasta osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Suunnittelualue on Taka-Töö-
lön valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY-
2009) rajalla, ns Töölontullissa ja kyseisillä tontilla sijaitsevat Töölön 
Urheilu- ja terveystalo, Helsingin Aikuisopisto, Markkinointi-instituutti ja 
Tölö daghem (Töölön ruotsinkielinen päiväkoti). 

Kaupunginmuseo on tutustunut 22.5.2017 päivättyyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen ja sen liitteisiin. Kaupun-
ginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. Esillä olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen tavoitteeksi on ase-
tettu seuraavan muutoksen toteuttaminen: Meilahden kaupunginosan 
kortteliin 520 tulee n. 20 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa ja asukas-
määrän lisäys on noin 500 asukasta. Kaavaratkaisun toteuttaminen vä-
hentää korttelin toimitilaa ja muuttaa sitä asumispainotteiseksi, mutta 
korttelin tärkeimmät palvelut, kuten uimahalli ja urheilutoiminta, säily-
vät. Tonteilla 520/13, 520/2 ja 520/19 suojellaan asemakaavan sr-2/a ja 
sr-2/b merkinnöillä rakennettua kulttuuriympäristöä. Tontilla 520/8 ja 
520/14 esitetään purettavaksi tyhjilleen jäävä Markkinointi-instituutin 
rakennus ja esitetään tonttien yhdistämistä asuntorakentamisen toteut-
tamiseksi. Tontilla 520/2 voidaan mahdollisesti jatkossa toteuttaa lisä-
rakentamista.

Tontilla 520/19 sijaitsevassa Töölön Urheilu- ja terveystalossa on syk-
syllä 2017 käynnistymässä uimahallin ja urheilutilojen kunnostus, ja 
nämä tilat säilytetään nykyisessä käytössään. Tässä yhteydessä esite-
tään rakennusosan toimistokerroksia muutettaviksi seniori- ja opiskeli-
ja-asunnoiksi. Samaan kokonaisuuteen kuuluu tontilla 520/2 sijaitseva 
Helsingin Aikuisopisto, joka on myynnissä ja jota kaavamuutoksen 
myötä esitetään muutettavaksi asuinnoiksi. Vuonna 1965 suunniteltu ja 
vuonna 1967 valmistunut kokonaisuus on hyvin säilynyt ja ilmentää ai-
kansa toimisto- ja urheilutaloille tyypillisiä pyrkimyksiä. Se on edustava 
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esimerkki arkkitehti Einari Teräsvirran arkkitehtuuria.  Rakennuskoko-
naisuus liittyy tiiviisti sekä SVUL:n (Suomen Valtakunnan Urheiluliitto 
ry) ja Aikuisopiston toimintaan sekä historiaan että Meilahden sairaala-
alueen rakentumiseen. 

Töölön Urheilu- ja Terveystalon ja Helsingin Aikuisopiston kokonaisuu-
desta on tehty kaksiosainen rakennushistoriallinen selvitys, jossa Te-
räsvirran suunnitelman ominaispiirteitä ja rakennuskokonaisuuden ar-
voja on tuotu esille. Kaavaluonnoksen suojelumääräys on sr-2/a, jossa 
määritellään Töölön Urheilu- ja Terveystaloa sekä Helsingin Aikuisopis-
toa kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennus-
kokonaisuudeksi ja turvataan rakennuksen suojelua jatkossa. Asema-
kaavamääräyksen mukaisia suojeltavia rakennusosia ovat: julkisivuma-
teriaalit, nauhaikkunat ja ikkunajaoin sommitteluperiaate, kadunpuolei-
set julkisivut katoksineen, tasossa n. +19;5 olevan vesikaton kattoikku-
nat ja kaarihalli. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heiken-
tävät rakennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tu-
lee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, 
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttä-
minen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Töölön Urheilu- ja Terveystalon käyttötarkoituksen muutoksen selvityk-
sissä on hyvällä tavalla pystytty osoittamaan, että tämän rakennusko-
konaisuuden ainutlaatuisia piirteitä voidaan säilyttää, kun keskeisellä 
paikalla olevasta toimistotilasta rakennetaan asumista opiskelijoille ja 
senioreille. Selvitys tuo esille, miten Teräsvirran suunnitelman keskei-
siä sisätila-aiheita, kuten sisääntuloa, portaita, porrashuoneita, käytä-
väratkaisuja ja kattoikkunoita on mahdollista säilyttää ja hyödyntää käy-
tön muuttumisesta huolimatta. Luonnoksissa on rakennussuunnitelman 
alkuperäisen ajatuksen mukaisesti kiinnitetty huomiota tapaan, jolla ra-
kennus liittyy katutilaan ja säilyttää asemansa Auratalon vieressä. 

Töölön päiväkoti (Tölö daghem) on rakennettu vuonna 1910 ja sen on 
suunnitellut eräs Suomen ensimmäisistä naispuolisista arkkitehdeista, 
Signe Lagerborg-Stenius. Alkuperäinen puurakennus on myöhemmin 
kytketty kerrostalolaajennukseen, mutta Töölön päiväkoti on edelleen 
tontillaan hyvin erottuva kaksikerroksinen, kulttuurihistoriallisesti tärkeä 
huvilatyppinen puurakennus. Kaavaluonnoksessa säilytettäväksi esitet-
ty rakennus on hyväkuntoinen ja sen julkisivut ovat hyvin säilyneitä ja 
edustavat aikansa suunnitteluihanteita ja arkkitehtuuria erinomaisella 
tavalla. Talon toimintaan tärkeänä osana kuuluva kallioinen piha on 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja avaa koko korttelia ja näkymiä 
lounaaseen. Päiväkodin pihalla kasvavat männyt ovat Meilahden alu-
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eelle tyypillisiä ja myös esitetty säilytettäviksi. Töölön päiväkodin suoje-
lumääräys on kaavaluonnoksessa sr-2/b, jossa määritellään rakennus-
ta kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi rakennuk-
seksi. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muutta-
vat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla 
rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennu-
sosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusi-
maan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Kaavaluonnoksessa on esitetty tonteilla 520/8 ja 520/14 sijaitsevan 
arkkitehti Kaarlo Artturi Pinomaan suunnitteleman Markkinointi-instituu-
tin purkua ja mahdollisuutta muodostaa kahdesta tontista uusi tontti nr 
520/20, jota jatkossa voidaan hyödyntää asumisen uudisrakentamisel-
le. Markkinointi-instituutin rakennushistoriallisessa selvityksessä on 
tuotu esille miten rakennuksen rakentaminen on liittynyt Myynti- ja mai-
noskoulun ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen historiaan, oppilaitos-
ten kasvuun ja kehittymiseen, sekä myöhemmin Markkinointi-instituutin 
syntyyn. Rakennuksen muodonanto on perustunut sekä ympäristöään 
huomioon ottavaan mittakaavaan ja sijoitteluun, että pitkän ja matalan, 
arkadein varustettuun kadunsuunteiseen osaan, edustaen samalla 
1950- ja 1960-luvun taitteen oppilaitosarkkitehtuuria. Pinomaalle omi-
naista eräänlaista niukkaa ja eleetöntä tyylikkyyttä on kuitenkin mene-
tetty lukuisten rakennuksessa tehtyjen muutosten myötä. 

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen.

Lisätiedot
Tove Hagman, tutkija, puhelin

tove.hagman(a)hel.fi
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§ 282
Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 luonnok-
sesta

HEL 2019-002140 T 10 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 
luonnoksesta seuraavan lausunnon: 

Kaavaluonnos vastaa Vantaan kaupungin kasvupaineeseen ja ohjaa 
investointeja pääasiassa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. 
Painopisteinä ovat joukkoliikennekaupungin kestävän kasvun vyöhyke, 
nykyisten keskustojen kehittäminen, Vantaan raitiotien kehityskäytävä 
sekä täydennysrakentaminen koko kaupungin alueella. Uusia aseman-
seutuja ovat Kivistön keskusta laajentava Lapinkylän asema, Vallinojan 
asemanseutu pääradan varressa sekä Länsisalmen metroasema.

Luonnoksen kaavaratkaisu on perusteltu. Yhdyskuntarakenteen tiivis-
täminen ja joukkoliikenteeseen tukeutuva kasvu ovat linjassa valmisteil-
la olevien Uusimaa 2050 -kaavan ja seudun MAL 2019 -suunnitelman 
tavoitteiden kanssa. Kasvun ohjaaminen rakenteen sisään tukee kes-
tävää liikkumista, parantaa kaupunkitilan laatua ja vastaa urbaanin 
asumisen kasvavaan kysyntään. Helsingin näkökulmasta on keskeistä, 
että myös muissa seudun kaupungeissa  on korkeatasoista ja houkut-
televaa kaupunkiympäristöä, jossa yhteydet toimivat ja palvelut ovat lä-
hellä. Koska kaavaratkaisu keskittyy yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
seen, on joitain nykyisiä työpaikka-alueita ja kaupan alueita joukkolii-
kenteen runkoyhteyksien varrella muutettu asumiseen.

Yleiskaavan läpileikkaavana strategiana on kaupunkitilan laadun pa-
rantaminen. Kaavassa on esitetty joukkoliikennekaupungin maankäy-
tön tehostamista ja kaupunkitilan laatua ohjaavan strategisen merkin-
nän lisäksi merkintä katukuvan kehitysalue. Tiemäisten katuympäristö-
jen täydennysrakentamista ohjaavalla merkinnällä tavoitellaan kortteli-
rakenteen eheytymistä ja paikan parempaa tunnistettavuutta keskusto-
jen läheisillä alueilla. Tämän kaltainen lähestymistapa on toimiva.

Liikennejärjestelmä

Vantaan yleiskaavan tavoitteena on luoda yhdyskuntarakennetta, jossa 
palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa myös ilman henkilöautoa. 
Laadukkaat seudulliset joukkoliikenteen runkoyhteydet, toimivat vaihto-
paikat sekä pyöräilyn baanat lyhentävät matka-aikoja ja vahvistavat nii-
hin tukeutuvan kaupunkirakenteen syntymistä. Kaavassa esitetyt suun-
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nitteluratkaisut ovat kannatettavia. Yleiskaavaratkaisu tukee hyvin ta-
voitetta lisätä kestävää liikkumista seudulla.

Vantaalla sijaitsevan lentokentän merkitys koko Helsingin seudulle ja 
myös valtiontaloudelle on suuri. On erittäin tärkeää, että lentoaseman 
kehittämismahdollisuudet säilyvät myös tulevaisuudessa ja seudulla 
huolehditaan toimivista yhteyksistä lentoasemalle. Helsinki tukee rat-
kaisuja, joilla lentoaseman toimintamahdollisuuksia edistetään.

Joukkoliikenne

Vantaan yleiskaavan joukkoliikenneverkossa on painotettu hyvin seu-
dullisen liikkumisen merkitystä. Siinä esitetyt Mellunkylästä Tikkurilan ja 
Aviapoliksen kautta lentokentälle kulkeva pikaraitiotie ja muut joukkolii-
kenteen runkoyhteydet kytkeytyvät hyvin Helsingin yleiskaavassa esi-
tettyihin runkoyhteyksiin. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
Vantaan ratikan kytkemiseen tulevaan seudulliseen raitiotieverkostoon. 
Varistoon sijoitetun raitiovaunuvarikon riittävyys tulee varmistaa jatko-
suunnittelussa. Helsingin Viikin–Malmin raitotien yleissuunnitelmassa 
tullaan varautumaan Jakomäen ja Vaaralan väliseen yhdysraiteeseen.

Vantaan yleiskaavassa esitetty Lentoradan ja Tallinnan tunnelien lin-
jaus vastaa viimeisimpiä ratasuunnitelmia, Helsingin seudun yhteistä 
tavoitetilaa ja on myös yhdenmukainen Uudenmaan maankuntakaa-
vaehdotuksen ja Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. Ratalinjaukset 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Pyöräliikenne

On erittäin hyvä asia, että pyöräliikenteen baanat ovat myös Vantaalla 
yleiskaavan pääkartalla. Tavoitteena on, että baanat muodostavat seu-
dulla yhtenäisen kokonaisuuden. Baanojen määrittely yhteytenä tukee 
pyöräliikenteen laadukkaiden väylien toteuttamista, ja Helsinki tekee 
jatkossakin suunnitteluyhteistyötä baanojen yhteensovittamisessa kun-
tien rajoilla. On siis tärkeää, että myös Vantaalla baanaväylille asete-
taan korkeat laadulliset tavoitteet.

Poikittaisen baanayhteyden (merkintä ”Pyöräilyn baanan yhteystarve”) 
mahdollinen linjaus Helsingin puolella ei sisälly Helsingin yleiskaavan 
mukaiseen pyöräliikenteen baanaverkkoon. Yhteyden jatkosuunnittelua 
on tarpeen jatkaa Helsingin ja Vantaan yhteistyönä.

Yleiskaavamerkinnät ja määräykset -osassa sekä yleiskaavan selos-
tuksessa mainitaan moneen otteeseen termi kevyt liikenne. Keskenään 
hyvin erilaisten kulkumuotojen niputtaminen ei edistä laadukkaan kau-
punkisuunnittelun toteutumista pyöräliikenteen tai jalankulun näkökul-
masta. Termi pyöräliikenne korostaa polkupyörää tasavertaisena lii-
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kennemuotona esim. harrastuspyöräilyn sijaan, joten on suositeltavaa 
käyttää yleiskaavassa termiä pyöräliikenne.

Autoliikenteen pysäköinnin järjestämisestä määräämisen lisäksi yleis-
kaavan tulisi ohjata myös laadukkaiden pyöräpysäköinnin ratkaisujen 
kehittämiseen. Pelkän ”pysäköinnin” sijaan tulisi siis puhua kattavam-
min auto- ja pyöräpysäköinnistä.

Logistiikka

Helsingin kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että Vantaan yleiskaa-
vassa huolehditaan riittävistä logistiikka-aluevarauksista. Yhdyskunta-
rakenteen tiivistäminen on tavoitteiden mukaista ja järkevää, mutta tätä 
ei tule tehdä seudullisesti merkittävien varastoalueiden kustannuksella. 
Onkin hyvä, että kaavaselostuksessa todetaan, että olemassa olevien 
yritysten toimintaedellytykset varmistetaan ja keskisuurille logistiikka-
hankkeille pyritään löytämään tilaa. Jatkosuunnittelussa tulee varmis-
taa, että seudullisen logistiikan ja esimerkiksi Helsingin sataman toimin-
taedellytykset eivät heikkene.

Viheryhtyedet ja virkistys

Viheryhteyksien liittyminen Helsingin yleiskaavassa osoitettuun viher-
verkostoon on otettu hyvin huomioon. Viheryhteydet Malminkartanosta, 
Mätäjokivarresta, Vantaanjokivarresta, Haltialasta, Keravanjokivarresta, 
Malmin lentokentän ja Puistolan alueelta sekä Jakomäen ja Mellunky-
län alueelta liittyvät Vantaan viherverkostoon. Seudullisen verkoston 
kehittämisen kannalta on erityisen tärkeää, että Helsingin Vanhankau-
punginlahdelta alkavaa Jakomäen, Vaaralan ja Hakunilan liikuntapuis-
ton kautta kulkevaa vihersormea Sipoonkorpeen kehitetään kaupun-
kien yhteistyönä.

Kaavassa on otettu huomioon myös ekologiset yhteydet, jokivarsien 
virkistysvyöhykkeen kehittäminen ja ohjeelliset virkistysreitit, pyöräilyn 
baanat ja baanan yhteystarpeet, mikä tukee seudullisen virkistysver-
koston kehittämistä. Pyöräilyn baanan yhteystarve on osoitettu Helsin-
gin puolelle Haltialasta Kuninkaantammentien suuntaisesti Hämeenlin-
nanväylälle saakka.

Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksen suhde Östersundomin yhteiseen yleiskaa-
vaan

Vantaan yleiskaava 2020 tulee korvaamaan Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan Vantaan alueella. Östersundomin yhteinen yleiskaava on 
hyväksytty joulukuussa 2018, mutta hyväksymispäätöksestä on valitet-
tu hallinto-oikeuteen.
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Vantaan yleiskaavan 2020 luonnos noudattaa Östersundomin yleis-
kaavassa tehtyjä ratkaisuja. Kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on 
pieniä eroja, mutta kaavojen välillä ei ole ristiriitaa. Kaavat muodostavat 
riittävän yhtenäisen lähtökohdan tarkemmalle suunnittelulle Vantaan ja 
Helsingin raja-alueella. Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin 
kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin.

Östersundomin yleiskaavan toteuttamisen kannalta tärkeä Sipoonkor-
ven ja Mustavuoren välinen ekologinen yhteys on huomioitu Vantaan 
yleiskaavan ajoitusmääräyksissä ja ekologisen runkoyhteyden merkin-
nällä. Östersundomin yleiskaavassa ekologisesta yhteydestä on mää-
rätty yksityiskohtaisemmin.

Östersundomin yleiskaavaan on merkitty Länsisalmen alueelle metron 
lisäksi pikaraitiotie / joukkoliikenteen nopea runkoyhteys, joka voidaan 
toteuttaa bussiratkaisuna ja joka jatkuu Helsingin alueelle. Kyseessä on 
pitkän tähtäimen varaus, jonka toteuttaminen ei ole edellytyksenä Ös-
tersundomin yleiskaavan toteuttamiselle. Yleiskaavojen yhdenmukai-
suuden ja riittävän tilavarauksen varmistamiseksi vastaava merkintä, 
joukkoliikenteen runkoyhteys, on syytä merkitä myös Vantaan yleis-
kaavaan.

Östersundomin yleiskaavassa edellä mainittu pikaraitiotielinjaus seuraa 
Länsisalmen alueella pääkatua, joka toimii kaavamääräyksen mukaan 
seudullisen tieyhteyden osana. Vantaan yleiskaavassa on käytetty 
merkintää liikenneyhteys, tärkeä paikallista liikennettä palveleva väylä. 
Seudullinen yhteys tulee huomioida myös Vantaan yleiskaavassa. Ke-
hä III:n ja Itäväylän liittymä on Östersundomin yleiskaavassa esitetty 
eritasoliittymän symbolilla, mikä olisi myös hyvä huomioida.

Östersundomin yleiskaavassa on Sipoonkorven ja Mustavuoren väli-
seen tärkeään ekologiseen yhteyteen liittyen merkitty vihersillat tai -ali-
kulut. Vantaan yleiskaavaan näitä ei ole merkitty, mutta ne tulee huo-
mioida tarkemassa suunnittelussa.

Östersundomin yleiskaavan tavoitteellinen virkistysverkkosuunnitelma 
on huomioitu keskeisiltä osin Vantaan yleiskaavassa.

Viikki-Kivikko -vihersormen ja Sipoonkorven laajojen metsäalueiden 
kytkeytyneisyys on tärkeää. Seudullisen virkistysyhteyden toteutuminen 
tulee huomioida Vantaan yleiskaavassa. Östersundomin yleiskaavassa 
on esitetty virkistysyhteys Ojangon ja Norrbergetin alueiden välille.

Vantaan yleiskaavassa ohjeellinen ratsastusreitti poikkeaa Östersun-
domin yleiskaavan virkistysverkkosuunnitelmasta. Ratsastusreittien 
osalta voidaan kuitenkin todeta, että alueella tulee turvata riittävät yh-
teydet ja reittien sijainti voi tarkentua tarkemmassa suunnittelussa.
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Östersundomin yleiskaavan virkistysverkkosuunnitelmassa esitetty 
pyöräilyn laatukäytävä eli baana tulee huomioida myös Vantaan yleis-
kaavassa.

Östersundomin yleiskaavassa osoitetut tärkeimmät yhdyskuntatekniset 
johdot, putket ja tunnelit tulee huomioida Vantaan yleiskaavassa.

Yhteistyö kaupunkien välillä

Kaavaluonnosta on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Helsingin kau-
pungin kanssa. Myös yhteistyö Östersundomin yhteisen yleiskaavan, 
MAL 2019 -suunnitelman sekä muiden seudullisten suunnitelmien osal-
ta on ollut Vantaan ja Helsingin välillä sujuvaa ja toimivaa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö ja kutsu lausunnonantajien tilaisuuteen
2 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos kartta
3 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos määräykset
4 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos selostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Vantaan kaupunki pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Vantaan 
yleiskaava 2020 luonnoksesta. Lausuntoa on pyydetty 23.4.2019 men-
nessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
6.5.2019 asti. 
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Vantaan yleiskaava 2020 luonnos

Vantaan yleiskaava 2020:sta on laadittu luonnos, jonka ratkaisuja liit-
teenä oleva kaavaselostus avaa ja perustelee. Mukana on vielä vaih-
toehtoja sekä keskeneräisiä luonnosmaisia ratkaisuja. Yleiskaavaluon-
nos on annettu avoimesti arvioitavaksi, jotta saadaan erilaiset näkö-
kulmat mukaan yhteen sovitettavaksi kokonaisuuteen. 

Yleiskaava linjaa kokonaiskuvan kasvun mahdollisuuksista, kaupungin 
rakenteesta ja kytkeytymisestä osaksi seutua, paikallisista muutoksista 
sekä yhteyksistä niin liikkujille kuin luonnollekin. Yleiskaava jatkaa voi-
massa olevan yleiskaavan linjauksia seuraten kasvu ohjataan olemas-
sa olevaan kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen ja vahvistaen. Uusi 
yleiskaavaluonnos on edeltäjäänsä strategisempi muun muassa jouk-
koliikenteen verkostoon pohjautuvan tavoitteellisen kasvun keskittämi-
sessä.

Monikeskuksisen kaupungin ytiminä ovat uudistuvat keskusta, joista 
erityisesti kolmea pääkeskusta Tikkurilaa, Aviapolista ja Myyrmäkeä 
vahvistetaan mahdollistamalla niihin voimakasta laajentumista ja tiivis-
tymistä. Ratikan kehityskäytävän lisäksi joukkoliikennekaupunkia vah-
vistetaan uudistamalla ja täydentämällä sekä pääkeskustojen lisäksi 
olemassa olevia että uusia asemanseutuja ja keskuksia seudullisen 
joukkoliikennekaupungin osana. Uusina asemanseutuina esitetään Ki-
vistön keskusta laajentavaa Lapinkylän asemaa, Vallinojan aseman-
seutua pääradan varressa ja Östersundomin ensimmäistä uutta met-
roasemaa Länsisalmea. 

Yleiskaava 2020 määrittelee seudulliset pyöräilyn baanat sekä kattavan 
ulkoilureittien verkoston sekä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojelu-
verkostoon. Yleiskaavassa linjataan lähipuistojen ja virkistysalueiden 
määrästä ja rakentamisen vihertehokkuudesta niin asunto- kuin työ-
paikka-alueilla.

Kansainvälisen lentokentän kehittämismahdollisuuksien ja sitä kautta 
seudun kasvun turvaamiseksi on määritelty työpaikkarakentamisen 
mahdollisuuksia lähivuosikymmenille. Vaikka paine asuntorakentami-
selle tiedostetaan on elinkeinoelämän toimintaedellytykset haluttu var-
mistaa. Lentokenttä kasvaa ja lentämisen vaikutukset näkyvät kaupun-
kirakenteessa yhä voimakkaammin. Uudelleen määritellystä lentokent-
tämelualueista on luonnoksessa varattu työpaikkarakentamiseen.

Yleiskaava ohjaa kaupan sijoittumista erityisesti suurimpien yksiköiden 
osalta. Yleiskaava ei kuitenkaan ohjaa tarkasti yksittäisten palveluiden 
tarkkaa sijoittumista. Tärkeimpinä linjauksina kaupan sijoittumisessa on 
keskuksien kehittämisen tukeminen ja saavutettavuus kestävällä liik-
kumisella. 
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Yleiskaava luonnos on edeltäjänsä tavoin laadittu aluevarauskaavana, 
jotta se edelleen ohjaisi sujuvasti asemakaavoitusta ja muuta tarkem-
man tason suunnittelua. 

Saatu lausunto

Päätösesitys on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö ja kutsu lausunnonantajien tilaisuuteen
2 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos kartta
3 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos määräykset
4 Vantaan yleiskaava 2020 luonnos selostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.04.2019 § 184

HEL 2019-002140 T 10 03 01

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vantaa on laatinut luonnoksen kaupungin uudeksi yleiskaavaksi. Kaa-
valuonnosta on laadittu hyvässä dialogissa Helsingin kaupungin kans-
sa. Vastaavasti yhteistyö myös Östersundomin yhteisen yleiskaavan, 
MAL 2019 -suunnitelman sekä muiden seudullisten suunnitelmien osal-
ta on ollut Helsingin ja Vantaan välillä sujuvaa ja toimivaa. 
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Kaavaluonnos vastaa Vantaan kasvupaineeseen ja ohjaa investointeja 
tarkoituksenmukaisesti pääasiassa olemassa olevaan kaupunkiraken-
teeseen. Painopisteinä ovat joukkoliikennekaupungin kestävän kasvun 
vyöhyke, nykyisten keskustojen kehittäminen, Vantaan ratikan kehitys-
käytävä sekä täydennysrakentaminen koko kaupungin alueella. Uusina 
asemanseutuina yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan Kivistön keskusta 
laajentava Lapinkylän asema, Vallinojan asemanseutu pääradan var-
ressa ja Östersundomin ensimmäinen uusi metroasema Länsisalmi.

Luonnoksen kaavaratkaisu on perusteltu. Yhdyskuntarakenteen tiivis-
täminen ja joukkoliikenteeseen tukeutuva kasvu ovat linjassa valmisteil-
la olevien Uusimaa 2050 -kaavan ja seudun MAL 2019 -suunnitelman 
tavoitteiden kanssa. Kasvun ohjaaminen rakenteen sisään tukee kes-
tävää liikkumista, parantaa kaupunkitilan laatua ja vastaa urbaanin 
asumisen kasvavaan kysyntään. Helsingin näkökulmasta on keskeistä, 
että myös muissa kaupungeissa seudulla on korkeatasoista ja houkut-
televaa kaupunkiympäristöä, jossa yhteydet toimivat ja palvelut ovat lä-
hellä. Koska kaavaratkaisu keskittyy yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
seen, on joitain nykyisiä työpaikka-alueita ja kaupan alueita erityisesti 
joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrella muutettu asumiseen.

Yleiskaavan läpileikkaavana strategiana on kaupunkitilan laadun pa-
rantaminen. Kaavassa on esitetty joukkoliikennekaupungin maankäy-
tön tehostamista ja kaupunkitilan laatua ohjaavan strategisen merkin-
nän lisäksi merkintä katukuvan kehitysalue. Tiemäisten katuympäristö-
jen täydennysrakentamista ohjaavalla merkinnällä tavoitellaan kortteli-
rakenteen eheytymistä ja paikan parempaa tunnistettavuutta keskusto-
jen läheisillä alueilla. Tämänkaltainen lähestymistapa on toimiva ja so-
pisi myös joidenkin helsinkiläisten esikaupunkialueiden tarkasteluun.

Liikennejärjestelmä

Vantaan yleiskaavan tavoitteena on luoda yhdyskuntarakennetta, jossa 
palvelut ja työpaikat ovat saavutettavissa myös ilman henkilöautoa. 
Laadukkaat seudulliset joukkoliikenteen runkoyhteydet, toimivat vaihto-
paikat sekä pyöräilyn baanat lyhentävät matka-aikoja ja vahvistavat nii-
hin tukeutuvan kaupunkirakenteen syntymistä. Kaavassa esitetyt suun-
nitteluratkaisut ovat kannatettavia, ja yleiskaavaratkaisu tukee hyvin ta-
voitetta lisätä kestävää liikkumista seudulla.

Vantaalla sijaitsevan lentokentän merkitys koko Helsingin seudulle ja 
myös valtiontaloudelle on suuri. On erittäin tärkeää, että lentoaseman 
kehittämismahdollisuudet säilyvät myös tulevaisuudessa ja seudulla 
huolehditaan toimivista yhteyksistä lentoasemalle. Helsinki tukee rat-
kaisuja, joilla lentoaseman toimintamahdollisuuksia edistetään.

Joukkoliikenne
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Vantaan yleiskaavan joukkoliikenneverkossa on painotettu hyvin seu-
dullisen liikkumisen merkitystä. Siinä esitetyt Mellunkylästä Tikkurilan ja 
Aviapoliksen kautta lentokentälle kulkeva pikaraitiotie ja muut joukkolii-
kenteen runkoyhteydet kytkeytyvät hyvin Helsingin yleiskaavassa esi-
tettyihin runkoyhteyksiin. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 
erityisesti Vantaan ratikan kytkemiseen tulevaan seudulliseen raitiotie-
verkostoon. Varistoon sijoitetun raitiovaunuvarikon riittävyys koko raitio-
tieverkon näkökulmasta tulee varmistaa jatkosuunnittelussa. Helsingin 
Viikin–Malmin raitotien yleissuunnitelmassa tullaan varautumaan Ja-
komäen ja Vaaralan väliseen yhdysraiteeseen. 

Vantaan yleiskaavassa esitetty Lentoradan ja Tallinnan tunnelien lin-
jaus vastaa viimeisimpiä ratasuunnitelmia, Helsingin seudun yhteistä 
tavoitetilaa ja on myös yhdenmukainen Uudenmaan maankuntakaa-
vaehdotuksen ja Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. Ratalinjaukset 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Pyöräliikenne

On erittäin hyvä asia, että pyöräliikenteen baanat ovat myös Vantaalla 
yleiskaavan pääkartalla. Tavoitteena on, että baanat muodostavat seu-
dulla yhtenäisen kokonaisuuden. Baanojen määrittely yhteytenä tukee 
pyöräliikenteen laadukkaiden väylien toteuttamista, ja Helsinki tekee 
jatkossakin suunnitteluyhteistyötä baanojen yhteensovittamisessa kun-
tien rajoilla. On siis tärkeää, että myös Vantaalla baanaväylille asete-
taan korkeat laadulliset tavoitteet. 

Poikittaisen baanayhteyden (merkintä ”Pyöräilyn baanan yhteystarve”) 
mahdollinen linjaus Helsingin puolella ei sisälly Helsingin yleiskaavan 
mukaiseen pyöräliikenteen baanaverkkoon. Yhteyden jatkosuunnittelua 
on tarpeen jatkaa Helsingin ja Vantaan yhteistyönä.

Yleiskaavamerkinnät ja määräykset -osassa sekä yleiskaavan selos-
tuksessa mainitaan moneen otteeseen termi kevyt liikenne. Keskenään 
hyvin erilaisten kulkumuotojen niputtaminen ei edistä laadukkaan kau-
punkisuunnittelun toteutumista pyöräliikenteen tai jalankulun näkökul-
masta. Termi pyöräliikenne korostaa polkupyörää tasavertaisena lii-
kennemuotona esim. harrastuspyöräilyn sijaan, joten on suositeltavaa 
käyttää yleiskaavassa termiä pyöräliikenne.

Autoliikenteen pysäköinnin järjestämisestä määräämisen lisäksi yleis-
kaavan tulisi ohjata myös laadukkaiden pyöräpysäköinnin ratkaisujen 
kehittämiseen. Pelkän ”pysäköinnin” sijaan tulisi siis puhua kattavam-
min auto- ja pyöräpysäköinnistä.

Logistiikka
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Helsingin kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että Vantaan yleiskaa-
vassa huolehditaan riittävistä logistiikka-aluevarauksista. Yhdyskunta-
rakenteen tiivistäminen on tavoitteiden mukaista ja järkevää, mutta tätä 
ei tule tehdä seudullisesti merkittävien varastoalueiden kustannuksella. 
Onkin hyvä, että kaavaselostuksessa todetaan, että olemassa olevien 
yritysten toimintaedellytykset varmistetaan ja keskisuurille logistiikka-
hankkeille pyritään löytämään tilaa. Jatkosuunnittelussa tulee varmis-
taa, että seudullisen logistiikan ja esimerkiksi Helsingin sataman toimin-
taedellytykset eivät heikkene.

Viheryhteydet ja virkistys

Viheryhteyksien liittyminen Helsingin yleiskaavassa osoitettuun viher-
verkostoon on otettu hyvin huomioon. Viheryhteydet Malminkartanosta, 
Mätäjokivarresta, Vantaanjokivarresta, Haltialasta, Keravanjokivarresta, 
Malmin lentokentän ja Puistolan alueelta sekä Jakomäen ja Mellunky-
län alueelta liittyvät Vantaan viherverkostoon. Seudullisen verkoston 
kehittämisen kannalta on erityisen tärkeää, että Helsingin Vanhankau-
punginlahdelta alkavaa Jakomäen, Vaaralan ja Hakunilan liikuntapuis-
ton kautta kulkevaa vihersormea Sipoonkorpeen kehitetään kaupun-
kien yhteistyönä. 

Kaavassa on otettu huomioon myös ekologiset yhteydet, jokivarsien 
virkistysvyöhykkeen kehittäminen ja ohjeelliset virkistysreitit, pyöräilyn 
baanat ja baanan yhteystarpeet, mikä tukee seudullisen virkistysver-
koston kehittämistä. Pyöräilyn baanan yhteystarve on osoitettu Helsin-
gin puolelle Haltialasta Kuninkaantammentien suuntaisesti Hämeenlin-
nanväylälle saakka.

Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksen suhde Östersundomin yhteiseen yleiskaa-
vaan

Vantaan yleiskaava 2020 tulee korvaamaan Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan Vantaan alueella. Östersundomin yhteinen yleiskaava on 
hyväksytty joulukuussa 2018, mutta hyväksymispäätöksestä on valitet-
tu hallinto-oikeuteen.  

Vantaan yleiskaavan 2020 luonnos noudattaa Östersundomin yleis-
kaavassa tehtyjä ratkaisuja. Kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä on 
pieniä eroja, mutta kaavojen välillä ei ole ristiriitaa. Kaavat muodostavat 
riittävän yhtenäisen lähtökohdan tarkemmalle suunnittelulle Vantaan ja 
Helsingin raja-alueella. Yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin 
kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin. 

Östersundomin yleiskaavan toteuttamisen kannalta tärkeä Sipoonkor-
ven ja Mustavuoren välinen ekologinen yhteys on huomioitu Vantaan 
yleiskaavan ajoitusmääräyksissä ja ekologisen runkoyhteyden merkin-
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nällä. Östersundomin yleiskaavassa ekologisesta yhteydestä on mää-
rätty yksityiskohtaisemmin.

Östersundomin yleiskaavaan on merkitty Länsisalmen alueelle metron 
lisäksi pikaraitiotie / joukkoliikenteen nopea runkoyhteys, joka voidaan 
toteuttaa bussiratkaisuna ja joka jatkuu Helsingin alueelle. Kyseessä on 
pitkän tähtäimen varaus, jonka toteuttaminen ei ole edellytyksenä Ös-
tersundomin yleiskaavan toteuttamiselle. Yleiskaavojen yhdenmukai-
suuden ja riittävän tilavarauksen varmistamiseksi vastaava merkintä, 
joukkoliikenteen runkoyhteys, on syytä merkitä myös Vantaan yleis-
kaavaan. 

Östersundomin yleiskaavassa edellä mainittu pikaraitiotielinjaus seuraa 
Länsisalmen alueella pääkatua, joka toimii kaavamääräyksen mukaan 
seudullisen tieyhteyden osana. Vantaan yleiskaavassa on käytetty 
merkintää liikenneyhteys, tärkeä paikallista liikennettä palveleva väylä. 
Seudullinen yhteys tulee huomioida myös Vantaan yleiskaavassa. Ke-
hä III:n ja Itäväylän liittymä on Östersundomin yleiskaavassa esitetty 
eritasoliittymän symbolilla, mikä olisi myös hyvä huomioida. 

Östersundomin yleiskaavassa on Sipoonkorven ja Mustavuoren väli-
seen tärkeään ekologiseen yhteyteen liittyen merkitty vihersillat tai -ali-
kulut. Vantaan yleiskaavaan näitä ei ole merkitty, mutta ne tulee huo-
mioida tarkemassa suunnittelussa. 

Östersundomin yleiskaavan tavoitteellinen virkistysverkkosuunnitelma 
on huomioitu keskeisiltä osin Vantaan yleiskaavassa. 

Viikki-Kivikko -vihersormen ja Sipoonkorven laajojen metsäalueiden 
kytkeytyneisyys on tärkeää. Seudullisen virkistysyhteyden toteutuminen 
tulee huomioida Vantaan yleiskaavassa. Östersundomin yleiskaavassa 
on esitetty virkistysyhteys Ojangon ja Norrbergetin alueiden välille.

Vantaan yleiskaavassa ohjeellinen ratsastusreitti on linjattu Östersun-
domin yleiskaavan virkistysverkkosuunnitelmasta poiketen. Ratsastus-
reittien osalta voidaan kuitenkin todeta, että alueella tulee turvata riittä-
vät yhteydet ja reittien sijainti voi tarkentua tarkemmassa suunnittelus-
sa. 

Östersundomin yleiskaavan virkistysverkkosuunnitelmassa esitetty 
pyöräilyn laatukäytävä eli baana olisi syytä huomioida myös Vantaan 
yleiskaavassa.

Östersundomin yleiskaavassa osoitetut tärkeimmät yhdyskuntatekniset 
johdot, putket ja tunnelit olisi syytä huomioida myös Vantaan yleiskaa-
vassa.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi
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§ 283
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi vaihtoehtoisista suunnitel-
mista kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-
luvun aikana

HEL 2018-006468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Emma Ka-
rin aloitteen kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa loppuun 
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käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen: 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tuoda val-
tuustolle vaihtoehtoiset suunnitelmat kivihiilen poltosta luopumiseksi 
energiantuotannossa 2020-luvun aikana.” (Emma Kari)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy selvittää monipuolisesti vaih-
toehtoja korvata kivihiili Helsingin energiantuotannossa 2020-luvun ai-
kana. Yhtiön näkemyksen mukaan ei ole olemassa yhtä tapaa, joka 
ratkaisisi koko kokonaisuuden, vaan tarvitaan hyvä yhdistelmä eri kei-
noja. Tähän vaikuttaa markkinoiden ja teknologian kehittyminen sekä 
lain määrittämä aikataulu kivihiilestä luopumiselle (1.5.2029).

Helenin hallitus on tehnyt seuraavat päätökset, joilla Hanasaaren läm-
möntuotanto tullaan korvaamaan:

 Esplanadin lämpöpumppulaitos, hyödyntää kaukojäähdytyksen 
hukkalämpöjä, valmistui 2018

 Katri Valan lämpöpumppulaitoksen laajennus, hyödyntää puhdistet-
tua jätevettä ja kaukojäähdytyksen hukkalämpöjä, valmistuu 2021

 Mustikkamaan luolalämpövarasto, optimoi energiajärjestelmää, ta-
sapainottaa kulutusta ja tuotantoa, vähentää huipputehon tarvetta, 
valmistuu 2021

 Vuosaaren biolämpölaitoksen suunnittelupäätös, toteutuessaan 
valmistuu 2023.

Näiden lisäksi Helenillä on suunnittelussa kahden uuden lämpöpumpun 
rakentaminen, jotka tulevat yhtiön hallituksen päätettäväksi tämän ja 
ensi vuoden aikana.

Energiantuotanto tulee jatkumaan Salmisaaressa, vaikka kivihiilen 
käyttö siellä loppuu. Alue tarvitaan energiantuotantoon myös tulevai-
suudessa, sillä puolet Helsingin lämmöntarpeesta sijoittuu kantakau-
pungin alueelle ja Salmisaari on sijaintinsa puolesta tärkeä energian-
tuotantoalue. Salmisaaren rooli korostuu vuoden 2024 jälkeen, kun toi-
nen kantakaupungin voimalaitoksista, Hanasaari, suljetaan. Helen on jo 
investoinut Salmisaaressa uuteen pellettikattilaan, joka korvasi vanhan 
öljykattilan.
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Vaihtoehtoisia tuotantomuotoja Salmisaaressa on useita. Helen tutkii 
parhaillaan muun muassa seuraavia vaihtoehtoja:

 hukkalämpöjen ja konesalilämpöjen hyödyntäminen lämpöpumpuilla

 merivesilämpöpumput

 geoterminen lämpö

 biopolttoaineet: bioenergian lisäämismahdollisuuksien selvittämi-
nen, erityisesti biohiili ja pelletti, joilla jo valmiina olevan tuotantoka-
pasiteetin käyttöikä voidaan hyödyntää loppuun asti

 maalämpö

 aurinkolämpö

 sähkökattilat

 energian varastointi.

Salmisaaren kivihiilen tuotantoa voidaan osin korvata myös Salmisaa-
ren alueen ulkopuolella tapahtuvalla tuotannolla, esimerkiksi asiakkai-
den kanssa toteutettavilla ratkaisuilla (maa- ja poistoilmalämpöpum-
put), muualla syntyviä hukkalämpöjä hyödyntämällä ja biolämpölaitok-
silla. Lisäksi Helen Oy:n tavoitteena on hyödyntää energiatehokkuuden 
parantamisella, kysyntäjoustolla ja älykkäällä ohjauksella saavutetta-
vissa oleva potentiaali.

Helenin näkemyksen mukaan lopullinen ratkaisu Salmisaaren osalta on 
todennäköisimmin yhdistelmä osasta edellä mainittuja vaihtoehtoja, jol-
loin joidenkin osuus on suurempi, joidenkin pienempi. Yhtiö selvittää ja 
harkitsee kaikkia vaihtoehtoja kunnolla eri näkökulmista ennen päätök-
sentekoa; ratkaisun käytettävyys eri vuodenaikoina, saatava teho sekä 
kustannus. 

Helenin hallitus tulee tekemään tarvittavat investointipäätökset, joilla ki-
vihiilen käyttö korvataan. Päätökset toteutettavista investoinneista tul-
laan tekemään vaiheittain huomioiden kehittyvä teknologia ja kustan-
nuskilpailukyky ja käytettävyys. Yhtiön tavoitteena on, että kaukolämpö 
säilyy hyvänä, ympäristöystävällisenä ja kilpailukykyisenä vaihtoehtona 
myös tulevaisuudessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
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atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 284
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi kaukolämpöverkon avaami-
sesta muiden energiantuottajien käyttöön

HEL 2018-006469 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto
2 Tiivistelmä Pöyry Consulting Oy:n selvityksestä 8.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Emma Ka-
rin aloitteen kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa loppuun 
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käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomus-
ponnen: 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet 
avata kaukolämpöverkko myös muiden energiantuottajien käyttöön, jot-
ta olemassa olevat Helenin ulkopuoliset lämmönlähteet ja yksityinen 
investointihalu saadaan tehokkaasti hyödynnetyksi.” (Emma Kari)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy haluaa ostaa yritysten ja kiin-
teistöjen ylimääräisiä lämpöjä. Helen on avannut syksyllä 2018 markki-
napaikan, Avoin kaukolämpö, jossa Helen ostaa asiakkaidensa ylijää-
mälämpöä. Helen maksaa ostamastaan lämmöstä julkisen hinnoittelu-
mallin mukaisesti. Hinnoittelu on läpinäkyvää ja kaikille tuottajille tasa-
puolista. 

Helen kannattaa lämpömarkkinan markkinaehtoista kehittämistä, joka 
mahdollistaa uusiutuvan energian, lämmön pientuotannon ja hukka-
lämpöjen hyödyntämisen EU:n tavoitteiden mukaisesti ilman lisäsään-
telyä siten, että kaukolämmön kilpailukyky säilyy. Helenillä ja Suomes-
sa ylipäätään on eurooppalaisittain edulliset hinnat ja kaukolämpö on 
kilpailussa muita lämmöntuottajia vastaan. Toisin kuin monissa maissa, 
Helsingissä ei ole pakkoa liittyä kaukolämpöön ja myös kaukolämmöstä 
irtautuminen on mahdollista.

EU hyväksyi joulukuussa 2018 uusiutuvan energian direktiivin (RED II), 
jossa yhtenä toimenpiteenä esitetään kaukolämpöverkkojen avaamista 
kolmansille osapuolille tietyin kriteerein. Esityksen tavoitteena on EU:n 
laajuisesti lisätä hukkalämpöjä sekä uusiutuvaa energiaa lämmitykses-
sä. Suomessa direktiivin implementointi kansalliseen lainsäädäntöön 
on parhaillaan käynnissä Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.

Keskustelun pohjaksi ja lainsäädäntötyötä auttamaan energia-alan toi-
mialajärjestö Energiateollisuus ry tilasi konsulttiyhtiö Pöyryltä selvityk-
sen eri malleista, joilla kolmannen osapuolen verkkoon pääsy voitaisiin 
toteuttaa ja hyötyisikö asiakas verkkojen avaamisesta edullisempina 
lämmön hintoina. Selvityksen mukaan lämpöverkkojen avaaminen on 
asiakkaan kannalta edullisinta toteuttaa mahdollisimman kevyesti, ns. 
yhden ostajan mallilla.

Yhden ostajan mallissa tuotanto, myynti ja verkot ovat lämpöyhtiöllä, 
mutta yhtiö ostaa myös ylijäämä- tai kaukolämpöä avoimin ja läpinäky-
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vin ehdoin kolmansilta osapuolilta. Tällöin kaukolämpöyhtiö huolehtii 
kaikissa tapauksissa, että lämpökauppa toteutetaan siten, että lämpö-
verkossa kulutus ja tuotanto ovat tasapainossa ja huippu- ja varakapa-
siteettia riittää kaikissa tilanteissa. Malli on rakenteeltaan kevyt eikä ai-
heuta merkittäviä hallinnollisia kustannuksia.  Myös avoin hinnoittelura-
kenne voi edesauttaa lämmön kysyntäjouston lisääntymistä.

Pöyryn tekemän selvityksen mukaan raskaaseen sääntelyyn perustu-
vat mallit eivät takaa kaukolämmön tuotantoon, eikä asiakkaalle lisää 
kilpailua tai valinnanvapautta kustannustehokkaasti. Pienimmän sään-
telyn malli (esim. yhden ostajan malli) voidaan toteuttaa perustuen ny-
kymalliin, ja edellyttää kaukolämpöyhtiöltä avointa ja läpinäkyvää hin-
noittelua lämmönostolle. On myös otettava huomioon, että Suomessa 
jo tänä päivänä merkittävä osa kaukolämmöstä on muun muassa teolli-
suuden ylijäämä- tai hukkalämpöä.

Energiajärjestelmä Helsingissä mahdollistaa tehokkaan lämmön kierrä-
tyksen. Helen on hukkalämpöjen hyödyntämisen edelläkävijä Suomes-
sa ja maailmalla. Esimerkiksi puhdistetun jäteveden lämmön hyödyn-
täminen ja kaukojäähdytys tuottavat noin 10 % Helsingin kaukoläm-
möstä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto
2 Tiivistelmä Pöyry Consulting Oy:n selvityksestä 8.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 285
Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi tutkitusti vähäpäästöi-
seen kaukolämpöjärjestelmään siirtymisestä

HEL 2018-006264 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 16.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Petrus 
Pennasen aloitteen selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästö-
jen vähentämiseen loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 
samalla seuraavan toivomusponnen: 
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”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuo-
teen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestel-
mään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.” (Atte 
Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hy-
väksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjalli-
nen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeis-
tään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy etenee hiilineutraaliin ener-
giantuotantoon useilla ratkaisuilla. Ensi vaiheessa yhtiö korvaa kivihii-
len lämmöntuotannossa monipuolisia lämmönlähteitä hyödyntävillä 
lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla sekä biopolttoaineilla. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa yhtiön mukaan sitä, että kaukolämmön ominais-
päästöt laskevat niin paljon, että kaupunki pääsee asettamaansa hiili-
neutraaliustavoitteeseen vuonna 2035, jos myös muilla sektoreilla ede-
tään toimenpideohjelman mukaisesti.  

Helen Oy:n näkemyksen mukaan biopolttoaineita tarvitaan muutoksen 
alkuvaiheessa vauhdittamaan kivihiilen alasajoa, mutta niiden rooli pie-
nenee sitä mukaa kun muita teknologisia ratkaisuja saadaan markki-
noille. Käytännössä biopolttoaineiden käyttö muuttuu alkuvuosien pe-
ruskuormakäytöstä vähitellen huippukuormakäytöksi, jolla varmistetaan 
lämmöntarve talven huippukulutuksen aikana.

Helen on toteuttanut kaupunginvaltuuston vuonna 2015 tekemän lin-
jauksen mukaisesti toimenpiteitä, joilla korvataan Hanasaaren kivihiili-
voimalan lämmön tuotanto vuoden 2024 loppuun mennessä lisäämällä 
vaiheittain hajautettua lämmöntuotantoa. Samalla yhtiö huomioi uusien 
teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden 
energiankäytössä.

Yhtiön tähän mennessä tekemiä toimenpiteitä ovat Katri Valan lämpö-
pumppujen tehonkorotukset ja Esplanadin lämpöpumppulaitos. Lisäksi 
yhtiössä on kehitetty uusia palveluja asiakkaiden energiankäytön te-
hostamiseksi ja pientuotannon edistämiseksi muun muassa avaamalla 
kaukolämpöverkko asiakkaiden tuottamalle lämmölle.

Lausunnossaan Helen toteaa, että asiakaspään ratkaisuilla tulee ole-
maan kasvava rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Yhtiö on 
esimerkiksi pilotoinut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa mallia, 
jossa asunnot osallistuvat lämmön kysyntäjoustoon ja siten tuotannon 
optimointiin samalla kun niiden omaa energiankäyttöä tehostetaan. 
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Helen Oy:n suunnitelmissa on kasvattaa lämpöpumppujen tuotantoa ja 
hukkalämpöjen hyödyntämistä uusilla investoinneilla ja tehonkorotuksil-
la siten, että tuotanto kasvaa noin 30 % nykyisestä. Lisäksi yhtiö raken-
taa suuren kokoluokan lämpövarastoa Mustikkamaalle käytöstä poistet-
tuihin öljyluoliin ja suunnittelee lämmön kausivarastointia Kruununvuo-
renrantaan.

Viimeisimpänä ratkaisuna yhtiö on aloittanut Vuosaaren biolämpölai-
toksen suunnittelun. Biolämpölaitos korvaisi noin 25 % Hanasaaren ki-
vihiilen käytöstä. Laitoksen käyttöönoton jälkeen biopolttoaineiden 
osuus Helsingissä olisi noin 15 %. Lämpöpumppuratkaisut, lämmön 
suurimittainen varastointi ja Vuosaaren biolämpölaitos muodostavat 
Hanasaaren lämmöntuotannon korvausinvestoinnit.

Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä on tullut voimaan 1.4.2019. Laki 
kieltää kivihiilen energiakäytön Suomessa 1.5.2029 alkaen, mikä tar-
koittaa Helenille Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen käytön korvaa-
mista lämmöntuotannossa 2029 mennessä. Helen Oy:n energiantuo-
tanto jatkuu Salmisaaressa, vaikka kivihiilen käyttö siellä tuleekin lop-
pumaan. Yhtiö on investoinut Salmisaaressa jo uuteen pellettikattilaan, 
joka korvasi vanhan öljykattilan. Vaihtoehtoisia tuotantomuotoja Salmi-
saareen on useita ja Helen on jo aloittanut selvitykset niistä teknisistä 
ratkaisuista, joilla kivihiilellä tuotettu lämpö korvataan. Tarkastelussa 
ovat biopolttoaineiden ohella muun muassa hukkalämpöjen hyödyntä-
minen, merivesilämpöpumput, geoterminen lämpö sekä sähkökattilat.

Yhtiön valitsemien ratkaisuiden tulee pääosin perustua koeteltuun tek-
niikkaan ja niiden on oltava toimitusvarmoja, jotta ne soveltuvat Helsin-
kiin. Lämpötehon on riitettävä myös talven pakkasilla. Samalla kun He-
len investoi koeteltuun tekniikkaan, yhtiö tulee pilotoimaan myös uu-
dempaa teknologiaa, esimerkiksi kaasutusratkaisuja.

Isona haasteena Helen Oy näkee sen, että korvaaville ratkaisuille tarvi-
taan hyviä energiantuotantoalueita. Yhtiön toiminnan kannalta ehdoton 
edellytys on, että Salmisaaren alue säilyy energiantuotannossa, mutta 
valituista ratkaisuista riippuen myös uusia alueita tarvitaan.

Helen Oy:n toimenpiteiden lisäksi kaupunki on käynnistämässä syksyl-
lä 2019 haastekilpailun, jossa tarkoituksena on kehittää korvaava rat-
kaisu kivihiilelle Helsingin lämmityksessä mahdollisimman kestävästi ja 
mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä. Kilpailussa haetaan uusia 
innovaatioita ja teknologioita lämmön tuotantoon ja kulutukseen. Läm-
mitysratkaisu ei oletettavasti ratkea yhdellä teknologialla vaan tarvitaan 
monia ratkaisuja niin kulutuksen hillitsemiseksi kuin uudenlaisten tuo-
tantoratkaisujen muodossa. Kokonaisratkaisu muodostunee useiden 
toisiaan täydentävien innovatiivisten ratkaisujen sovittamisesta yhteen 
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tavalla, joka on mahdollisimman vähäpäästöinen sekä ekologisesti, so-
siaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Helen Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 286
Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja 
ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa

HEL 2018-006281 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
16.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Leo Stranius) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tie-
doksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjel-
ma) seurantaraportin 2018 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Selvitetään mahdollisuus lisätä Asumisen ja siihen liittyvän maankäy-
tön ohjelman (AM-ohjelman) seurantaraporttiin olennaiset ilmasto- ja 
ympäristömittarit." (Leo Stranius)

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

Ilmasto- ja ympäristömittarit AM-ohjelman seurannassa

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-oh-
jelma) on ilmasto- ja ympäristötavoitteita, joiden kehittymistä seurataan 
AM-ohjelman seurantaraporteissa ohjelman voimassaolokaudella. AM-
ohjelman lisäksi kaupungilla on muita eritasoisia ohjelmia, joihin sisäl-
tyy ilmasto- ja ympäristömittareita. Näiden kehittymisestä raportoidaan 
asianosaisissa ohjelmissa ja kaikkien mittarien tuontia AM-ohjelman 
seurantaan ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Olennaisimmat mittarit si-
sällytetään kaupunkistrategian ja sen kärkihankkeiden seurantaan. 

Voimassa olevassa AM-ohjelmassa ilmasto- ja ympäristötavoitteita on 
sisällytetty kolmeen tavoitekokonaisuuteen, joiden toteutumisesta on 
kerrottu kevään 2019 seurantaraportissa 

Tavoitteen kaksi mukaan kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrosta-
lotonttien osalta, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan 
energiatehokkuusvaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 
kWh/m²/vuosi. Tontinluovutusehtoja on kuitenkin tältä osin tiukennettu, 
ja nykyisin ehdoissa vaaditaan energialuokkaa B.

Tavoitteen 10 mukaan kaupungissa edistetään uusiutuvien ja ympäris-
töä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien ja tuo-
tantotapojen käyttöä sekä mahdollistetaan kiinteistökohtaisten energia-
lähteiden käyttöönotto.

Tavoite 11 koskee kaupungin omaa asuntokantaa ja linjaa, että asun-
tokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-energia-
luokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi prosenttia 
vuodessa.

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat muut ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta vuosille 
2017–2021 27.9.2017. Sen seurannassa seurataan kolmen ympäristö- 
ja ilmastotavoitteen toteumaa:

 Helsingin kasvihuonekaasupäästöt, 
 pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä ja 
 ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä. 

Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen raportoidaan kaupungin-
valtuustolle neljännesvuosittain Talouden ja toiminnan seurantaraportin 
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yhteydessä. Tämän vuoksi strategiaohjelman ympäristö- ja ilmastomit-
tareiden tuomista AM-ohjelman seurantaraporttiin ei nähdä tarkoituk-
senmukaisena. 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, sopeutumislinjaukset ja ympäristö-
politiikka – raportointi osana ympäristöraportointia

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta kaupunginvaltuusto 
päätti 10.12.2018. Sen keskeinen seurantakanava on ympäristörapor-
tointi. Ympäristöraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuustolle anne-
taan vuosittain kokonaiskuva toimenpideohjelman etenemisestä: miten 
Helsingin päästöt kehittyvät ja kuinka hyvin toimenpiteet ovat toteutu-
neet. Ympäristöraportointia varten kerätään tiedot kaupungin toimialoil-
ta, liikelaitoksilta, tytäryhteisöiltä sekä osalta kuntayhtymistä, ja niiden 
pohjalta muodostetaan käsitys kaupungin ympäristötyön kokonaisuu-
desta. HSY tuottaa vuosittaisen päästövähennystiedon. 

Vuosittaisen ympäristöraportoinnin lisäksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman toimenpiteitä tullaan seuraamaan jatkuvasti toi-
menpidetyökalun avulla. Toimenpideohjelman seurannan lähtökohtana 
tulee olemaan kaiken tarpeellisen tiedon tuottaminen osana toimintaa, 
jalostaminen avoimeksi dataksi ja jakaminen toimenpidetyökalun kautta 
vapaaseen käyttöön. 

Ympäristöraportti seuraa päästövähennysohjelman lisäksi myös kau-
pungin ympäristöpolitiikan ja sopeutumislinjausten toteutumista niille 
luotujen ympäristöindikaattoreiden avulla. Lisäksi raportissa on useita 
muita ympäristön tilasta kertovia indikaattoreita ja ympäristötilastosta 
löytyy yhteensä yli 200 ympäristöindikaattoria.

Kaupunginhallitukselle raportoivat ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupungin talousarvioon sisältyy kaupunkia koskevia toiminnallisia ta-
voitteita, joihin kuuluu myös keskeisinä pidettäviä ympäristötavoitteita, 
kuten energiansäästötavoitteet. Vuoden 2019 talousarviosta kaupun-
ginvaltuusto päätti 28.11.2018. Talousarvion toteutumisesta raportoi-
daan kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa ja tilinpäätöksen yh-
teydessä valtuustolle.

Helen Oy:n kehitysohjelma

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015, että Helenin kehitysoh-
jelma toteutetaan mallilla, jossa investoidaan vaiheittain biopolttoainei-
den lisäämiseen lämmöntuotannossa. Samalla huomioidaan uusien 
teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden 
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energiankäytössä. Esimerkiksi aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja 
lämpöpumppujen laajamittaista hyödyntämistä selvitetään.

Helen Oy:n kehitysohjelma sisältää toimenpiteet, joilla Helsingin ener-
giantuotanto saatetaan sellaiseen tilaan, että hiilineutraalisuustavoittei-
siin päästään. Kehitysohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoi-
daan muun toiminnan ohessa kaupunginhallituksen konsernijaostolle 
neljännesvuosittain. 

Viherkattolinjaus

Helsingin kaupunginhallitus päätti 19.12.2016 Helsingin kaupungin vi-
herkattolinjauksesta. Linjauksen tavoitteena on kaupunkiympäristön 
mukautumiskyky eli yleistyvien ääriolosuhteiden vaikutusten lieventä-
minen, joustavuus ja nopea palautuminen. Linjauksella pyritään hule-
vesien parempaan hallintaan rankkasateiden aikana, kaupunkiraken-
teen lämpösaarekeilmiön hillitsemiseen, kaupunkiluonnon monimuotoi-
suuden turvaamiseen ja edistämiseen sekä kattojen aktiiviseen hyö-
dyntämiseen toiminnallisena, taloudellisena ja esteettisenä voimavara-
na.  

Viherkattolinjaus sisältää 14 toimenpidettä. Linjauksen mukaan viher-
kattoryhmä raportoi toimenpiteiden toteutumisesta kaupunginhallituk-
selle vuonna 2020. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle raportoitavat ilmasto- ja ympäristöta-
voitteita sisältävät ohjelmat

Ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024

Helsingin ympäristölautakunta hyväksyi 1.11.2016 kaupungin ilman-
suojelusuunnitelman 2017–2024. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä lii-
kenteen päästöjen vähentämiseksi niin, että ilmanlaatuasetuksen ja 
EU:n ilmanlaatudirektiivin raja-arvojen alle päästään. Lisäksi suunni-
telman tavoitteena on parantaa yleisesti ilmanlaatua Helsingissä ja vä-
hentää ilman epäpuhtauksille altistumista sekä terveyshaittoja.  

Toimenpiteitä suunnitelmassa on yhteensä 48 kappaletta, joista 24 
koskee liikennettä, 18 katupölyä ja 6 pienpolttoa. Tiedot ilmansuojelu-
suunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta kootaan vuosittain seuran-
taraporttiin, jonka  kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaosto hyväksyy ja lähettää Uudenmaan ELY-keskukseen sekä ympä-
ristöministeriöön. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 
18.5.2018 hyväksyä Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
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2018–2022. Meluntorjunnan toimenpiteet suunnitelmakaudella jakautu-
vat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melu-
lähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan. Näi-
den alla on 14 toimenpidekorttia eri teemoista, joihin on kirjattu yhteen-
sä 53 konkreettista toimenpidettä vastuutahoineen ja toteutusaikatau-
luineen. Toimenpiteistä 15 on merkitty meluntorjunnan kärkitoimenpi-
teiksi. Näiden vaikuttavuus on katsottu merkittäväksi ja toteutettavuus 
hyväksi. Kärkitoimenpiteiden edistämiseen ja seurantaan kiinnitetään 
erityistä huomiota.  

Toimenpiteistä kootaan seurantaraportti, joka toimitetaan tiedoksi kau-
pungin ilmansuojelu- ja meluntorjuntatyöryhmän jäsenille sekä kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. 

Muille tahoille raportoitavat ilmasto- ja ympäristötavoitteita sisältävät ohjelmat

Ekologisen rakentamisen toimenpideohjelma

Kaupunkiympäristötoimialan asuntotuotantopalvelut-yksiköllä (Att) on 
käytössään Ekologisen rakentamisen toimenpideohjelma 2017-2021, 
joka on kehitetty yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja 
kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Ohjelmaa toteutetaan 
Att:n sisäisissä prosesseissa ja sen toteutumisesta raportoidaan Att:n 
ja Hekan johdolle. 

Toimenpideohjelman kehityshankkeet ovat kestävän kehityksen vaati-
mustason asettaminen – RTS-ympäristöluokituksenkäyttöönotto, talo-
teknisen toiminnanvarmistuksenkehittäminen, energiatehokkuusvaati-
musten ja toteutusratkaisujenkehitys, työmaan kosteudenhallinnan oh-
jeistuksen kehittäminen ja riskikohteidenhallintamalli, käytön aikaisen 
energiajohtamisen kehitys ja energiatehokkuusprojektien edistäminen 
sekä innovatiivisten hankintojen kilpailutusmalli.

Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.11.2018 Helsingin ja Turun kaupunkien 
kolmannen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman Helsingin kaupungin 
osalta vuosiksi 2019–2023. Itämerihaasteeseen liittyvien toimien seu-
raamista ja kehittämistä varten on perustettu kaupungin sisäinen työ-
ryhmä.

Toimenpideohjelman 2019–2023 päämäärät – viisi toiminnan aaltoa 
Itämeren hyväksi ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, 
puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyt-
tö ja 
aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.
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Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys

Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelua-
luetta, jotka on tarkoitus perustaa kymmenvuotiskaudella 2015–2024. 
Niiden yhteispinta-ala on noin 650 hehtaaria. Luonnonsuojeluohjelma 
2015–2024 ja metsäverkostoselvitys laadittiin samanaikaisesti Helsin-
gin yleiskaavan kanssa. Suojelualueiden rauhoitusesitysten ja niiden 
hoito- ja käyttösuunnitelmien määrät ovat olleet sitovina talousarvion 
tavoitteina ja niitä seurataan sitä kautta. Metsäverkosto on yleiskaa-
vaan skemaattisesti viivoina kuvailtu järjestelmä, jota toteutetaan ase-
makaavoituksessa. 

Energiatehokkuussopimus (KETS) 2017–2025

Kiinteistöalalla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energia-
virasto ja RAKLI ovat sopineet energiankäytön tehostamisesta koskien 
vuokra-asuinkiinteistöjä ja toimitilakiinteistöjä. Helsinki on mukana 
vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS).

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden energiatehokkuussopimuksen kau-
delle 2017–2025 syyskuussa 2016. Tavoitteena on 7,5 prosentin ener-
giansäästö vuoteen 2015 verrattuna vuoteen 2025 mennessä. Toteu-
masta raportoidaan vuosittain kaupungin energiansäästötyöryhmälle ja 
Motivalle. 

Helsingin ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitelma

Helsingissä toimii myös poikkihallinnollinen virallisesti nimeämätön ym-
päristötietoisuuden yhteistyöryhmä, joka on vuosina 2014–2015 laati-
nut ympäristötietoisuuden yhteistyösuunnitelman. Sen tavoitteena on 
yhteistyön kehittämisen kautta luoda edellytyksiä kokonaistaloudellises-
ti viisaalle, yhteisiä resursseja tehokkaammin hyödyntävälle ja yhä vai-
kuttavammalle ympäristötietoisuustyölle Helsingissä. Tavoitteena on 
myös, että ympäristötietoisuustyö vastaisi kaupunkilaisten odotuksia ja 
tarpeita. 

Yhteistyötä ohjaa ympäristöpolitiikan ympäristötietoisuutta ja -vastuulli-
suutta koskevat keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka tähtäävät noin 
vuoteen 2020. Seuranta tapahtuu ympäristöraportoinnin kautta. Myös 
poikkihallinnollinen ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmä seuraa 
suunnitelman toteutusta, tosin epäsäännöllisesti. 

Hulevesiohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin hulevesiohjelman 
21.5.2018. Hulevesiohjelmalla edistetään pitkällä aikavälillä suunnitel-
mallista ja kestävää hulevesien kokonaishallintaa Helsingissä. Valmis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 206 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/26
29.04.2019

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

telussa on huomioitu kaupungin tiivistämistavoitteet ja ilmastonmuutok-
seen sopeutuminen sekä uudistuneet lainsäädäntö ja kaupunkiorgani-
saatio. Hulevesiohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat huleveden hyö-
dyntäminen kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa, kuivatuksen 
varmistaminen ilmastonmuutos huomioiden, hulevesivirtaamien ja hu-
leveden laadun hallinta, huleveden vähentäminen sekaviemärijärjes-
telmässä sekä sisäisen yhteistyön ja toimintatapamallien kehittäminen 
ja osaamisen ja resurssien turvaaminen kaupunkiorganisaatiossa. Hu-
levesiohjelmassa on 38 toimenpidettä, joiden toteutumisen seurannas-
ta vastaa ohjelman seurantaan nimetty hulevesiryhmä, joka raportoi 
vuosittain kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmälle. 

Yhteenveto

Helsingin kaupungilla on yli kymmenen erillistä ohjelmaa, sopimusta ja 
suunnitelmaa, joihin on sisällytetty ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Oh-
jelmien ja vastaavien muiden asiakirjojen päätöksenteko on viety tar-
koituksenmukaiselle tasolle tavoiteasetannan ja tarvittavien toimenpi-
teiden laajuudesta riippuen. Kaikkien ympäristö- ja ilmastomittareiden 
tuomista AM-ohjelman seurantaraporttiin ei nähdä tarkoituksenmukai-
sena, mutta olennaisesti asumiseen ja asuntorakentamiseen liittyvät 
tavoitteet ja toimenpiteet on ohjelmassa huomioitu ja tullaan huomioi-
maan seuraavan kauden ohjelman valmistelussa kuluvan vuoden aika-
na. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Stranius Leo, toivomusponsi, Kvsto 16.5.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 207 (233)
Kaupunginhallitus

Asia/28
29.04.2019

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

§ 287
Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset

HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevat Helsingin kaupungin tieto-
suojalinjaukset. 

Samalla kaupunginhallitus kumosi päätöksellä 7.8.2017, 732 § hyväk-
sytyt tietosuojalinjaukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 310 25237

pilvi.karhula(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
2 Tietosuoja- ja salassapitoliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietosuojalinjausten päivittämisen perustelut

Kaupungin tietosuojalinjauksia on tarkennettu tietosuojalain 
(1050/2018) voimaantulon seurauksena. 

EU/ETA-alueen ulkopuolista käsittelyä koskeva linjaus on uusi. EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679, jäljempänä asetus) ei edellytä 
rekisterinpitäjää linjaamaan periaatteita EU/ETA-alueen ulkopuolisessa 
käsittelyssä. Pääsääntöisesti henkilötietoja käsitellään kaupungin toi-
minnassa EU/ETA-alueella, mutta käytännössä on kuitenkin ilmennyt 
tarvetta henkilötietojen käsittelylle EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tämän 
vuoksi tarvitaan kaupunkitasoiset periaatteet siitä, missä tilanteissa kä-
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sittely on sallittua. 

Linjausten liitteenä olevaa tietosuoja- ja salassapitoliitettä on päivitetty 
käytännössä saadun kokemuksen pohjalta ja sen nimi on muutettu tie-
toturvallisuusliitteestä tietosuoja- ja salassapitoliitteeksi. 

Vuoden 2017 linjauksiin sisältyi asetuksen sisältöä selostavia osuuksia 
ja käytännön ohjeistusta kaupungin henkilöstölle. Nämä osiot on pois-
tettu linjauksista, koska kaupungille on sittemmin valittu tietosuojavas-
taava, jonka johdolla on luotu kaupungin sisäistä käytännön ohjeistusta 
tietosuojalainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta. Lainsäädännön 
vaatimuksia selostavaa tekstiä on säilytetty linjauksissa ainoastaan 
niistä asioista, joita linjaukset koskevat. Tekstiä on selkiytetty sijoitta-
malla kukin linjaus omaksi alakohdakseen, joka on erotettu muusta 
tekstistä harmaalla laatikolla.

Päätöksen valmistelu

Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävät päivitetyt tietosuoja-
linjaukset on valmistellut kansliapäällikön 28.6.2018 asettama tietosuo-
jatyöryhmä. EU/ETA-alueen ulkopuolista käsittelyä koskeva linjaus on 
käsitelty myös tietohallinnon ohjausryhmässä.

Helsingin kaupungin velvoitteet rekisterinpitäjänä

Asetuksella ja tietosuojalailla on merkittäviä vaikutuksia kuntiin rekiste-
rinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Lähtökohtana on rekisterinpi-
täjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että käsitellyt henkilötiedot ovat 
suojassa. 

Asetus asettaa rekisterinpitäjälle tietyissä tilanteissa velvollisuuden vii-
vytyksettä ilmoittaa henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauk-
sista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisterinpitäjällä on 
velvollisuus tietyissä tilanteissa laatia tietosuojaa koskeva vaikutuste-
narviointi ja tarvittaessa kuulla etukäteen valvontaviranomaista.

Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös edistää rekisteröityjen 
mahdollisuuksia käyttää asetuksen heille antamia oikeuksia. Rekiste-
rinpitäjän on annettava laajasti tietoa rekisteröidyille sekä rekisterien si-
sällöistä että rekisterinpitäjän toiminnasta.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tulee ottaa huomioon mm. 
hankittaessa uusia henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjes-
telmiä ja hankittaessa palveluita, joissa jokin muu taho käsittelee kau-
pungin rekisteriin kuuluvia tietoja kaupungin puolesta. Voimassa ole-
vien sopimusten läpikäynti on vietävä loppuun ja arvioitava, ovatko so-
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pimusten sisältämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot riittäviä 
takaamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden.

Kaupunginhallituksen vastuu

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus vastaa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mu-
kaiset velvoitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Hyväksymällä liit-
teenä olevat tietosuojalinjaukset kaupunginhallitus ohjaa kaupungin tie-
tosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä.

Asian jatkokäsittely

Linjauksia tullaan tarpeen mukaan täydentämään, kun kansallisen tie-
tosuojalainsäädännön uudistus on muiden lakien osalta edennyt ja kun 
asetuksen soveltamisesta on saatu tarkempia ohjeita tietosuojaviran-
omaisilta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 310 25237

pilvi.karhula(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
2 Tietosuoja- ja salassapitoliite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 252

HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.

Käsittely

15.04.2019 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019 
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

07.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.06.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168

paivi.vilkki(a)hel.fi
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 310 25237

pilvi.karhula(a)hel.fi
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§ 288
Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomi-
sesta valtuuston päätettäväksi

HEL 2018-005162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian vireilletulo

Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7. - 31.12.2017 väliseltä 
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdotta-
man seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallinto-
sääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

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

Päätöksen perustelut

Aloitteeksi tulkitaan vähäistä merkittävämpi kirjallinen ehdotus jonkin 
uuden toimen tai asian aikaan saamiseksi tai vireille panemiseksi. Vi-
ranomaisella on velvollisuus vastata aloitteen tekijälle tehdyistä, tehtä-
vistä tai harkittavista toimenpiteistä tai siitä, ettei toimenpiteisiin ryhdy-
tä. 

Viranomainen ei sisällöllisesti ratkaise aloitteessa tarkoitettua asiaa, 
aloite ei siis varsinaisesti ole päätösasia. Jos aloitteessa esitettyihin 
toimenpiteisiin ryhdytään, on kyseessä uusi viranomaisaloitteinen asia. 
Aloitevastaus sinällään on muutoksenhakukelvoton. 

Aloite voi koskea laajalti kaikkea kuntalain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua kunnan toimintaa. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakon-
sernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä 
muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toimin-
nan.

Pääsääntönä on, että aloitteeseen vastaa se kaupungin viranomainen, 
jonka toimivaltaan asia kuuluu. Tällä viranomaisella on asiaa koskeva 
paras tieto sekä mahdollisuus ryhtyä aloiteasiassa havaittuihin tarpeel-
lisiin toimiin. Kukin viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttä-
mään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei voi ottaa päätettäväkseen 
asiaa, joka kuuluu muun viranomaisen päätettäväksi. Näin ollen ei ole 
myöskään tarkoituksenmukaista, että valtuusto antaisi aloitevastauksia, 
joissa havaittuihin toimenpiteisiin ryhtymisessä toimivalta olisi muualla. 

Kaupunginvaltuustolla on nuorten aloitteiden käsittelyssä suurempi roo-
li kuin tavallisten aloitteiden, koska sen tietoon tuodaan kaikki nuorten 
aloitteet, ei pelkästään sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet.

Asiaan vaikuttavat säännökset ja määräykset

Kuntalain 23 §:n 4 momentin mukaan valtuuston tietoon on saatettava 
vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt 
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Lähtökohtana on, että nuorten aloitteisiin vastataan samalla tavalla kuin 
muihin kunnan asukkaan aloitteisiin.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituk-
sen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuor-
ten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoval-
tuustoa vastaavan toimielimen lausunto.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 254

HEL 2018-005162 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.

Käsittely

15.04.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 289
Valtuutettujen Maria Ohisalo ja Petrus Pennanen toivomusponnet 
koulujen ylijäämäruuan jakelusta

HEL 2018-011175 T 00 00 03

HEL 2018-011174

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.10.2018 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimitti selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 24.10.2018 kaupunginvaltuusto hy-
väksyi kaksi koulujen ylijäämäruuan jakelua koskevaa toivomuspontta.

Valtuutettu Maria Ohisalo ehdotti:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia 
jakaa koulujen ja muiden kaupungin laitoskeittiöiden syömäkelpoista, 
ylijäävää ruokaa maksutta. Lähtökohtana voisi olla (aiemmista selvite-
tyistä keinoista poiketen) esim. se, että ruokailun päätyttyä ruokailu olisi 
edelleen avoin koulun ulkopuolisille. Yksi mahdollisuus ruokahävikin 
vähentämiseen taas olisi jakaa ruokaa opiskelijoille mukaan kotiin vie-
täväksi.
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Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tarjota 
ilmaiseksi koulujen ylijäämäruokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertai-
sella ilmoituksella koulun ovella.

Suurimpaan osaan kaupungin päiväkodeista ja kouluista ruokapalvelut 
tuottaa Palvelukeskusliikelaitos. Toimintatapana on tilaaja−tuottaja-
malli. Palvelukeskus pyrkii ravintolatoiminnassaan mahdollisimman 
pieneen hävikkiin. Ruokahävikin vähentämisen keinoina ovat mm. ruo-
kalistojen suunnittelu asiakkaiden tarpeiden pohjalta, päivittäinen me-
nekin seuranta ja yhteistyö koulujen kanssa paikalla olevan oppilas-
määrän seuraamiseksi. Kouluissa on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä 
(mm. kampanjaviikkoja) hävikin vähentämiseksi.

Koulu- ja päiväkotiruokailun luonteesta johtuen valmistettua ruokaa jää 
kuitenkin jonkin verran yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihtelee eri toimipis-
teissä ja eri päivinä. Vaihteluväli on noin 0–10 annosta/päivä. Ateriako-
konaisuudesta ei yleensä jää kaikkia komponentteja yli, vaan ainoas-
taan esim. perunaa mutta ei kastiketta. Valmistettua ja tarjolla ollutta 
ruokaa ei voida hygieniasyistä myydä eteenpäin. Myytäväksi tarjotta-
van ylijäämäruuan tulee olla ollut erikseen säilytettynä niin ettei se ole 
ollut tarjolla esim. linjastossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Palvelukeskus kokeilevat par-
haillaan hävikkiruoan myyntiä Lunchie Market -sovelluksen kautta. Ko-
keilu aloitettiin vuoden 2018 loppupuolella ja jatkuu kevään 2019 ajan. 
Kokeilussa on mukana kaksi päiväkotia ja neljä koulua, ja nyt kokeilu-
vaiheessa sovellus on vain koulun tai päiväkodin henkilökunnan käy-
tössä. Jatkotoimenpiteet arvioidaan saatujen kokemusten pohjalta. 
Koulujen ja oppilaitosten ravintoloista on voinut jo tälläkin hetkelläkin 
ostaa ylijäämäruokaa mukaan.

Koulujen ja Palvelukeskuksen välisessä työnjaossa koulujen keittiötilat 
ovat Palvelukeskuksen käytössä ja ravintolasalitilat koulun hallinnassa. 
Lähtökohtaisesti on Palvelukeskuksen tehtävä huolehtia ylijäävän ruo-
an myynti- ja jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta 
ja turvallisuuden varmistamisesta. Valmistettu ruoka ei siirry koulun hal-
tuun ruokailun jälkeen, mutta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi 
tarvittaessa ohjeistaa rehtoreita ravintolasalien käyttöön ja kulkemiseen 
liittyvissä asioissa. Ravintolasaleihin ei yleensä ole suoraa pääsyä ra-
kennusten ulkopuolelta vaan kulku on koulun tilojen kautta. Koulujen ja 
päiväkotien ulko-ovet ovat turvallisuussyitä lukittuina ja kulkua valvo-
taan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toivomusponsien johdosta anta-
massaan lausunnossaan suhtautunut myönteisesti ylijäävän ruoan käy-
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tön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen. Sitä suositellaan se-
kä koulujen että varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa. Toiminnas-
ta ei kuitenkaan saa aiheutua turvallisuusriskiä eikä haittaa koulujen, 
oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille, 
henkilökunnalle tai päivittäiselle toiminnalle.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan katsonut, että 
asia vaatii vielä tarkempaa selvittelyä. Mikäli kaupunki lähtee tekemään 
konseptia ylijäämäruoan jakamisesta, Palvelukeskus on omalta osal-
taan mielellään mukana toteuttamassa mahdollista toimintatavan muu-
tosta.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomuspon-
nen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen 
hyväksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottajat Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.04.2019 § 255

HEL 2018-011175 T 00 00 03

HEL 2018-011174

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.
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Käsittely

15.04.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019 
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 116

HEL 2018-011175 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu-
jen Maria Ohisalon ja Petrus Pennasen toivomusponsista koulujen ja 
päiväkotien ylijäämäruoista:

Ponsissa pyydetään selvittämään mahdollisuudet tarjota koulujen ja 
muiden kaupungin laitoskeittiöiden ylijäämäruokaa maksutta, esimer-
kiksi avaamalla ruokailu ulkopuoliselle kouluruokailun päätyttyä. (Maria 
Ohisalon toivomusponsi). Jakelusta voisi ilmoittaa koulun ovella, aina 
kun ruokaa on saatavilla (Petrus Pennasen toivomusponsi).

Suurimpaan osaan Helsingin kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin ruo-
kapalveluja tuottaa Helsingin kaupunki - Palvelukeskus liikelaitos. Ruo-
kapalvelujen toteuttamista ohjaavat kansalliset varhaiskasvatuksen ja 
kouluruokailun ruokailusuositukset. Lasten ja nuorten ruokapalveluissa 
ravitsemuslaadun lisäksi keskeistä on aterioiden ja ruokalajien olevan 
vaihtelevia, syömään houkuttelevia, tunnistettavia ja mieluisia. 

Koulu- ja päiväkotiruokailun toiminnan luonteesta johtuen valmistettua 
ruokaa jää jonkin verran yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihtelee suuresti 
eri toimipisteissä ja eri päivinä. Ateriakokonaisuudesta ei yleensä jää 
kaikkia komponentteja yli, vaan ainoastaan jotain sen osaa esim. peru-
na, mutta ei esim. kastiketta. Valmistettua ja tarjolla ollutta ruokaa ei 
voida hygieniasyistä myydä eteenpäin. Myytäväksi tarjottavan ylijäämä 
ruoan tulee olla ollut erikseen säilytettynä, niin ettei se ole ollut tarjolla 
esim. linjastossa. Palveluntuottajan tehtävänä on pyrkiä ravintolatoi-
minnassaan mahdollisimman pieneen hävikkiin. Keinoina tähän heillä 
on muun ohjauksen ohella ruokalistojen suunnittelu asiakkaiden tarpei-
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den pohjalta, menekin seuranta ja yhteistyö koulujen kanssa paikalla 
olevan oppilasmäärän seuraamiseksi. Kouluissa vietetään kampanja-
viikkoja hävikin vähentämiseksi ja osassa kouluissa on yhteistyössä 
tehty hyvinkin paljon erilaisia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. 

Mikäli toimipaikassa jaetaan tai myydään ylijäämäruokaa, se on palve-
luntuottajan tehtävä. Valmistettu ruoka ei siirry kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan haltuun ruokailun jälkeen. Ruoan valmistajan tehtävä-
nä on huolehtia ja vastata toimialan eri asiakasryhmien toimipisteissä 
ylijäävän ruoan myynti- ja jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, 
valvonnasta ja turvallisuuden varmistamisesta. Koulujen ja oppilaitos-
ten ravintolasaleihin ei ole suoraa pääsyä rakennusten ulkopuolelta, 
vaan kulku on koulun normaalin sisäänkäynnin yhteydessä. Koulujen ja 
päiväkotien ulko-ovet ovat turvallisuussyitä lukittuina ja kulkua valvo-
taan. Tarvittaessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi ohjeistaa 
rehtoreita ravintolasalien käyttöön ja kulkemiseen liittyvissä asioissa, 
koskien ylijäävän ruoan myyntiä ja jakelua, yhteistyössä ruokapalvelu-
tuottajan kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on sopinut Palvelukeskuksen 
kanssa hävikkiruoan myyntikokeilusta erillisen sovelluksen kautta 
(Lunchie market). Kokeilu aloitettiin vuoden 2018 loppupuolella ja se 
jatkuu kevään 2019 ajan. Kokeilussa on mukana kaksi päiväkotia ja 
neljä koulua. Kokeiluvaiheessa sovelluksen on voinut ottaa käyttöönsä 
koulun tai päiväkodin henkilökunta. Saatujen kokemuksien pohjalta ar-
vioidaan jatkotoimenpiteet. Koulujen ja oppilaitoksien ravintoloista on 
voinut jo tälläkin hetkelläkin ostaa mukaan ylijäämäruokaa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan 
käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen ja tätä suositel-
laan sekä koulujen että varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa. 
Toiminnasta ei kuitenkaan saa aiheutua turvallisuusriskiä eikä haittaa 
koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjä-
asiakkaille, henkilökunnalle tai päivittäiselle toiminnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 08.02.2019 § 4

HEL 2018-011175 T 00 00 03
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Lausunto

Merkittiin, että esittelijä muutti esittelyn otsikon monikkomuotoon.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti antaa lausunnon valtuu-
tettu Maria Ohisalon toivomusponnesta, koskien ylijäämäruoan jakelua 
maksutta ulkopuolisille sekä valtuutettu Petrus Pennasen toivomus-
ponnesta (sähköpostilla Kansliasta toimitettu lausuntopyyntö), jossa 
edellytetään selvitettävän mahdollisuudet tarjota ilmaiseksi koulujen yli-
jäämäruokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella ilmoituksella koulun 
ovella.

Johtokunta toteaa, että Helsingin kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin 
ruokapalveluja tuottaa Palvelukeskusliikelaitos (jatkossa myös Palvelu-
keskus). Toimintatapana on sopimuksen mukainen tilaaja-tuottaja-mal-
li.
Palvelukeskuksen käyttöön on luovutettu keittiötilat, koulu puolestaan 
hallinnoi ravintolasali-tilaa. Päiväkodeissa ei ole ravintolasaleja, vaan 
niissä ruoka nautitaan pääsääntöisesti päiväkodin ryhmätiloissa.

Ravintolasaleihin ei ole suoraa pääsyä rakennusten ulkopuolelta vaan 
kulku on koulun normaalin sisäänkäynnin yhteydessä. Koulujen ruoka-
saleja ei ole myöskään varustettu ulkopuoliseen myyntiin. Palvelua ti-
laava toimiala edellyttää, että ylijäävän ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei 
aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa koulujen, oppilaitosten tai varhais-
kasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille, henkilökunnalle ja toi-
minnalle.

Palvelukeskus pyrkii ravintolatoiminnassaan mahdollisimman pieneen 
hävikkiin. Keinoina tähän ovat muun ohella ruokalistojen suunnittelu 
asiakkaiden tarpeiden pohjalta, menekin seuranta ja yhteistyö koulujen 
kanssa paikalla olevan oppilasmäärän seuraamiseksi. 

Koulu- ja päiväkotiruokailun toiminnan luonteesta johtuen tarjolla ollutta 
ruokaa jää kuitenkin jossakin määrin yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihte-
lee kouluittain ja päivittäin (vaihteluväli noin 0 – 10 annosta/pv). Ateria-
kokonaisuudesta ei normaalisti jää kaikkia komponentteja yli, vaan ai-
noastaan osittain (esim. peruna), mutta ei esim. kastiketta. Ylijäävän 
ruuan määrä toisin sanoen vaihtelee suuresti eri päivinä ja eri toimipis-
teissä.

Lähtökohtaisesti Palvelukeskuksen tehtävänä on palveluntuottajana 
vastata palvelujen myynti- ja jakelu-kokeilusta aiheutuvista käytännön 
järjestelyistä ja kustannuksista, mukaan lukien mm. siivous- ja turva-
palvelujen kustannuksista. Palvelukeskus on pilotoimassa paraikaa 
asiakaskunnan sisäiseen käyttöön Lunchie- mobiilisovellusta, joka 
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osaltaan edesauttaa mahdollisesti syntyvän ylijäämäruoan myynnin 
edullisesti sitä tarvitseville.

Edellä sanotun perusteella Palvelukeskus katsoo, että asia vaatii vielä 
tarkempaa selvittelyä yhteistyössä toimialojen ja muiden tähän liittyvien 
toimijoiden kesken. Mikäli kaupunki lähtee tekemään konseptia ylijää-
märuoan jakamisesta, Palvelukeskus on omalta osaltaan mielellään 
mukana toteuttamassa mahdollista toimintatavan muutosta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Anne Koskinen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 36983

anne.koskinen(a)hel.fi
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§ 290
Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 - 3 Ei toimenpidettä.
  
4 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavak-

si.
  
5 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä 

mainituille.
  
 Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
  
6 Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle, toimia-

loille sekä liikelaitoksille ja virastoille.
  
7 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle sekä Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asema-

kaavoitukselle.
  
8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen 
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpal-
velut –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun liikenne 
–kuntayhtymälle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asema-

kaavoitukselle.
  
9 Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, viras-

toille ja liikelaitoksille, joille lähetään kaupunginval-
tuuston käymän lähetekeskustelun keskustelupöytä-
kirja käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.
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10-12 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 291
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 16 ja 17 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 15.4.2019
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.4.2019
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 23.4.2019
kaupunkiympäristölautakunta 16.4.2019
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.4.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 23.4.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto 25.4.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 18.4.2019
  
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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§ 292
Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi peruskorjauksiin varau-
tumisesta kaupungin omassa ARA-kannassa

HEL 2018-006256 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan 27. asian kokouksen vii-
meisenä asiana.

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen valtuuston 16.5.2018 
hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toi-
menpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.5.2018 Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seu-
rantaraporttia 2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan 
toivomusponnen: ”Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus 
seurata ja varmistaa, että kaupungin omassa ARA-kannassa varaudu-
taan perusparannuksiin siten, että tasapainoinen vuokrakehitys varmis-
tetaan.” (Silvia Modig)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

Lakimuutoksen vaikutukset peruskorjauksiin kaupungin ARA-kannassa

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 
(604/2001) uudistui 1.7.2018. Lain mahdollistaman valtion ns. pitkän 
 40 vuoden korkotuen turvin rakennetaan ja peruskorjataan Helsingissä 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (jatkossa Heka) ja Helsingin Asumi-
soikeus Oy:n (jatkossa Haso) asuntokantaa. Keskeiset muutokset vuo-
den 2018 heinäkuun alusta alkaen koskevat uusien rakennettavien 
kohteiden lainojen takaisinmaksun etupainotteisuutta ja peruskorjauk-
siin varautumista. 

Erityisesti peruskorjauksiin varautumista koskevien muutosten on nähty 
uhkaavan tasapainoista vuokra- ja vastikekehitystä. Valtion tukemien 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajatahot eivät voi enää jatkos-
sa varautua peruskorjauksiin keräämällä vuokrissa ja vastikkeissa etu-
painotteisesti pääomaa tulevia peruskorjauksia varten. Muutos koskee 
1.7.2018 jälkeen rakennettua ja lainoitettua asuntokantaa. Asuntokan-
nassa, joka on lainoitettu ennen muutosta, voidaan peruskorjauksiin 
varautua kuten aikaisemmin. 

Toisaalta lakimuutos mahdollistaa jatkossa aiempaa suuremman lai-
naosuuden peruskorjattaessa, 95 % aiemman 80 % sijaan. Myös ra-
kentamislainan takaisinmaksun etupainotteisuutta on lisätty. Lainan-
maksukyvyn voidaan siten ajatella olevan peruskorjausvaiheessa ai-
kaisempaa parempi.

Peruskorjaukset Hekan asuntokannassa

Hekan asuntokanta sisältää noin 49 000 valtion pitkän korkotuen turvin 
rakennettua vuokra-asuntoa. Vanhimmat kohteet on rakennettu 1900-
luvun alussa, joten Hekalla on pitkä historia peruskorjaustoiminnassa. 
Peruskorjausten, kuten Hekan uusien asuntojen rakennuttamisestakin 
vastaa kaupunkiympäristön toimialan Asuntotuotanto. 

Vuosittain Hekan asuntokantaan tehdään 5-8 laajaa peruskorjausta, 
mikä tarkoittaa noin 1 000 asuntoa. Peruskorjauksiin on käytetty ja käy-
tetään noin 100 milj. euroa vuosittain. Jatkossa peruskorjauksista 95% 
rahoitetaan korkotukilainalla ja 5 % kerätään hankkeen käynnistysvuo-
den vuokrissa. 
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Hekan asuntokanta on suuri ja peruskorjauskustannukset voidaan ta-
sata koko asuntokannassa. Peruskorjaustoiminta on suunnitelmallista 
ja tasaista ja vuokrataso perustuu aina omakustanteisuuteen. Nämä 
kaikki yhdessä vaikuttavat siihen, että peruskorjausten kustannukset 
ovat kuukausitasolla maltillisia. Vuokrataso kehittyy siten tasaisesti, 
vaikka kantaa peruskorjataan. 

Hekan vuokrien tasaus toteutetaan vuonna 2019 ensi kertaa omakus-
tanteista kokonaisvuokraa tasaamalla. Aiemmin vuokrat ovat määräy-
tyneet omakustanteisista pääoma- ja hoitovuokrista, joita on tasattu 
erikseen ja alueittain hieman erilaisista lähtökohdista käsin. Vuokrat pe-
rustuvat aiempaa tarkemmin asuntojen käyttöarvoon eli asuntojen si-
jainti, varustetaso ja kunto vaikuttavat vuokraan nykyistä enemmän. 
Uuden mallin tavoitteena on, että Hekan vuokrat jakautuvat tasapuoli-
semmin alueille ja vuokra on suhteessa saman verran edullisempi ver-
rattuna yleiseen vuokratasoon riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä 
asuu. Hekan keskivuokra vuonna 2019 on 11,69 €/m²/kk.

Koska Heka ei ole aiemminkaan varautunut peruskorjauksiin keräämäl-
lä etupainotteisesti vuokrissa pääomaa peruskorjauksia varten, vaan 
on kerännyt tulorahoituksena aina vuositasolla tarpeen mukaan, 
1.7.2018 voimaan astunut lakimuutos ei muuta Hekan asuntojen vuok-
ratasoa merkittävästi. 
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Kuva. Hekan keskivuokran kehitys vuosina 2013-2018. Lähde: He-
ka/Tilastokeskus. 

Peruskorjaukset Hason asuntokannassa

Hason asuntokanta sisältää noin 4 700 valtion pitkän korkotuen turvin 
rakennettua asumisoikeusasuntoa. Vanhimmat Hason kohteet on ra-
kennettu vuonna 1994, joten ensimmäiset peruskorjaukset ajoittuvat 
2020-luvulle. Kuten Hekassa, myös Hasossa uusien kohteiden raken-
nuttamisesta ja peruskorjauksista vastaa kaupunkiympäristön toimialan 
Asuntotuotanto. 

Haso on varautunut ennen 1.7.2018 lainoitettujen talojensa peruskor-
jauksiin käyttövastikkeeseen sisältyvällä peruskorjauskeräyksellä. Pe-
ruskorjauskeräys on vuonna 2019 keskimäärin 4 % käyttövastikkeesta 
(0,38€/m²/kk). Käyttövastike on Hasolla vuonna 2019 keskimäärin 
10,07 €/m²/kk, mitä voidaan pitää maltillisena. Käyttövastike perustuu 
Hekan tapaan omakustanteisuuteen. 

Peruskorjausrahaa on kertynyt tähän mennessä yhteensä 6 milj. euroa. 
Kertyneen pääoman käyttö ennen 1.7.2018 lainoitettujen kohteiden pe-
ruskorjauksissa vähentää lainan tarvetta ja edelleen mahdollistaa osal-
taan tasaisen vastikekehityksen. Tätä uudemmissa kohteissa peruskor-
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jauksiin ei voida samalla tavalla varautua. Näiden kohteiden lainojen 
lyhennykset ovat puolestaan vanhempien lainojen maksuohjelmia etu-
painoisempia ja ylimääräiset lyhennykset ovat mahdollisia.  Myös laino-
jen etupainoisempi lyhentäminen pienentää lainapääomaa peruskor-
jausvaiheessa ja edesauttaa siten tasaista vastikekehitystä. Peruskor-
jauksiin saatava valtion lainaosuus on aiempaa suurempi eli 95 %.

Hason käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalojen pääoma- ja hoi-
tokuluja. Pääomakustannusten tasausjärjestelmä on tärkeä väline ai-
kanaan tehtävien peruskorjausten ja muiden tasattavien pääomakus-
tannusten tasoittamisessa kohteille. Peruskorjattavien kohteiden omi-
naisuuksien parantuessa kohteen pistemäärä ja suhteellinen osuus 
pääomakustannuksista kasvaa. Muita kohteen ominaisuuksia ovat ra-
kennuksen ikä, talotyyppi, varustelutaso ja sijainti. Perittävään pää-
omavastikkeeseen sisältyy myös yhtenä osana peruskorjauskeräys (ei 
koske uusia 1.7.2018 jälkeen lainoitettuja kohteita). Peruskorjauske-
räys on kaikille em. kohteille pinta-alaa kohden saman suuruinen eikä 
sitä siten jaeta kohteille tasausjärjestelmän mukaisten pisteiden mukai-
sesti. Hoitovastikkeella on mahdollista jatkossakin kattaa vain kohteen 
omia hoitokustannuksia.

Kuva. Hason keskivastikkeen kehitys vuosina 2013-2019. Lähde: Haso

Yhteenveto

Sekä Hekan että Hason peruskorjaustoiminta ja siihen varautuminen 
on suunnitelmallista ja hallittua ja kustannusten tasaaminen mittavassa 
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asuntokannassa on pääosin mahdollista. Siten 1.7.2018 voimaan astu-
nut lakimuutos ei merkittävästi vaaranna peruskorjauksiin varautumista 
ja niiden kustannusten hallintaa. Molempien yhtiöiden lähtökohtana on 
omakustannusperusteinen vuokra- ja vastiketaso ja tavoitteena on pit-
käjänteinen ja suunnitelmallinen kiinteistönpito. Viime kädessä yhtiöi-
den hallitukset seuraavat vuokra- ja vastiketason kehitystä, jotta hyvä 
ja hallittu kehitys jatkuisi myös tulevaisuudessa. 

Asia on valmisteltu yhteistyössä Hekan ja Hason kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 
291 ja 292 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 277, 278, 279, 281 ja 287 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2019 232 (233)
Kaupunginhallitus

29.04.2019

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja
261 - 291 §

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja
292 §

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander Sanna Vesikansa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.05.2019.


