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Kokousaika 21.10.2019 16:00 - 16:51

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

1. varapuheenjohtaja
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen

2. varapuheenjohtaja
Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rydman, Wille
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Gebhard, Elisa varajäsen
Meri, Otto varajäsen
Pajunen, Jenni varajäsen

Muut

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

lajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
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saapui 16:04, poissa: 688§
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö

poistui 16:35, poissa: 697 - 708 §
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
688 - 708 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
688 - 689 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
690 - 708 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
688 - 708 §
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§ Asia

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

689 Asia/2 V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

690 Asia/3 V 6.11.2019, Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien var-
ren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527)

691 Asia/4 V 6.11.2019, Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12589)

692 Asia/5 V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

693 Asia/6 V 6.11.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019

694 Asia/7 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu kau-
punkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ra-
kennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta

695 Asia/8 Lainan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle

696 Asia/9 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

697 Asia/10 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

698 Asia/11 Hyvösen lastenkodin hankesuunnitelma (Myrskylänkujan toimipiste)

699 Asia/12 Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunnitelma 
(Eiranranta 1)

700 Asia/13 Rakennusten omistajahallinnon siirto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakun-
nalta kaupunkiympäristölautakunnalle

701 Asia/14 Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi valaistuksen lisäämisen sel-
vittämisestä

702 Asia/15 Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opettajien ja oppilaiden nä-
kemysten huomioimisesta Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisäl-
löllisessä suunnittelussa

703 Asia/16 Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi erikoisopetuspäivien jär-
jestämisestä PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydes-
sä

704 Asia/17 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023
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705 Asia/18 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta

706 Asia/19 Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasvatuksen 
koulutuksesta opettajille

707 Asia/20 Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

708 Asia/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 688
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Otto Meren sekä varatarkastajiksi Kaisa Hernbergin ja 
Wille Rydmanin.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Terhi Koulumiehen sijasta Otto Meren.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Kaisa Hern-
bergin ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 689
V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja ta-
loussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2020 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022.

Käsittely

Kaupunginhallitus käsitteli asian, vaikka oli päättänyt panna sen pöy-
dälle 28.10.2019 saakka.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

- talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
- talousarviovastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelutuloksen kes-
keiset linjaukset
- liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu teh-
tyyn neuvottelusopimukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia 
ei otettu riittävästi mukaan tehtyyn ratkaisuun ja ehdotan asian palaut-
tamista siten, että ne otetaan huomioon paremmin esimerkiksi omais-
hoidon tuen ja vammaisten palveluiden osalta.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopi-
mukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu riittävästi 
mukaan tehtyyn ratkaisuun ja ne olisi pitänyt ottaa huomioon paremmin 
esimerkiksi omaishoidon tuen ja vammaisten palveluiden osalta.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
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Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022
2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-

aloitteisiin
3 Henkilöstötoimikunnan lausunto Helsingin kaupungin talousarviosta 

vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022
4 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-

tokset vuoden 2020 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2020-2022 ta-
loussuunnitelmaehdotukseen

5 Budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2020 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020 - 2022 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.  

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin talousarvioehdotus 2020
2 Aloitemietintö
3 Budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019 (003)

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 675

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 28.10.2019 saakka.

Käsittely

07.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
panna asian pöydälle 28.10.2019 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.08.2019 § 65

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 5 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/2
21.10.2019

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

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 406

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2020-2022.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

 Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä 
toteutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo ole-
vaan sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan 
euron suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushank-
keiden investointiohjelmaan vuodelle 2020.

 Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edis-
tämisohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun 
ja pyöräilyn väylät.

 Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen 
vähintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella 
Helsinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
priorisoimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden 
tarpeellisista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän ja Kehä1 liittymien suun-
nittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua aiemmin. Kaupunki 
pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteistyössä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Mika Välipirtti (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta).
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Asian aikana kuultavina olivat talouspäällikkö Leena Sutela, projektin-
johtaja Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja Helena Ström ja raken-
netun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

- Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä to-
teutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo olevaan 
sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan euron 
suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushankkeiden in-
vestointiohjelmaan vuodelle 2020.
- Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edistä-
misohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun ja pyö-
räilyn väylät.
- Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen vä-
hintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella Hel-
sinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan priori-
soimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden tarpeelli-
sista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen suju-
vuuden ja turvallisuuden kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän 
ja Kehä1 liittymien suunnittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua 
aiemmin. Kaupunki pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteis-
työssä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Eveliina Heinäluoman vastaehdotukset.
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20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 277

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020‒2022 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen 
sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan 
asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
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osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
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seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousar-
vioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan pe-
rustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 10 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/2
21.10.2019

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

nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen
tekemän ja Emma Karin kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen:

"Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
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diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen."

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Korkkulan
tekemän ja Fatim Diarran kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Kannattaja: Abdirahim Husu Hussein

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Petra Malin

Poissa: 1
Tiina Larsson

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 8 –2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
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anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2019 § 146

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet (liite 2).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin.

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
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seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään esitykseen seuraavaa:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin. 

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.
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Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen yksimielisesti.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 43

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2020 ta-
lousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2020 talousarvioon

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu uudella hallituspohjalla. Hallitu-
sohjelman mukaan kuntien osalta palveluiden tuottaminen ratkaistaan 
erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Aikai-
sempien suunnitelmien mukaan Helsingin pelastuslaitos siirtyisi Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Mahdollisen pelastuslaitosfuusion arvioidaan taloussuunnitelmakaudel-
la heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa pelastustoimen palve-
lutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksenmukaisella tavalla Hel-
singin pelastustoimen nykyisten resurssien ja palveluiden jakaantuessa 
laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelastus-
toimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koskevan 
päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen vai-
kutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät ole tie-
dossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin väes-
tönsuojatilojen ylläpidon kannalta. Mikäli maakuntaan liittymisen val-
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mistelua jatketaan vuonna 2020, tulee valmistelu sitomaan merkittäväs-
ti pelastuslaitoksen asiantuntijaresursseja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2020 – 2022

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. 
Kaupungin asukasmäärän kasvun ja yhdyskuntarakenteen kehittymi-
sen aiheuttamat muutokset huomioidaan osana pelastustoimen riskia-
nalyysiä sekä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutason kehit-
tämistä.

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä nopean avunsaan-
nin näkökulmasta. Valvontaviranomainen on uhkasakolla vahvistettuna 
vaatinut pelastuslaitosta korjaamaan palvelutason valvontaviranomai-
sen vaatimalle tasolle vuoden 2023 loppuun mennessä. Pelastuslaitok-
sen riskianalyysin perusteella valvontaviranomaisen vaatimusten täy-
simittaisella täyttämisellä voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvat kustan-
nukset huomioiden vain marginaalista hyötyä, mitä ei Helsingin pelas-
tustoimen alueen kokonaisturvallisuuden ja pelastustoimen tuottavuus-
kehityksen kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Pelastustoiminnan palveluiden kehittäminen on huomioitu taloussuun-
nitelmassa pelastuslaitoksen riskianalyysin mukaisesti. Riskianalyysis-
sä on tarkasteltu tarpeita toiminnan lisähajauttamiseen ja lisäresursoin-
tiin kaupungin kasvun, kaupunkirakenteen kehittymisen sekä onnetto-
muus- ja vahinkokehityksen perusteella. Pelastustoimen palveluita ke-
hitetään taloussuunnitelmakaudella tämän hetkisen suunnitelman mu-
kaan Konalan, Kontulan, Tapanilan ja Vuosaaren alueilla kaavoituk-
seen ja rakentamiseen vaadittava aika huomioiden. Aluekohtaiset prio-
risoinnit ratkaistaan jatkuvan riskianalyysin perusteella.

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun synergian tehokas ja tuottava 
hyödyntäminen edellyttää lisäksi, että ensihoitopalvelua hajautetaan 
rinnakkain pelastustoiminnan alueellisen hajauttamisen kanssa.

Pelastuslaitos ja kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa 
oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tunnistaneet uh-
kan kiireellisen ensihoidon palvelutason laskusta. Helsingissä kuljetta-
vien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusaika on erittäin korkea ja 
ensivasteyksiköiden käyttöaste alle tavoitetason. Vuoden 2010 tasoon 
verrattuna lähes 40 % kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu 
ja kriittiselle tasolle noussut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria 
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paineita ensihoitohenkilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatuta-
son säilyttämiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursse-
ja kasvatetaan taloussuunnitelmakaudella. 

Pelastustoimen vaikuttavuuteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kehit-
tämällä onnettomuuksien ehkäisytoimintaa. Tältä osin kaupungin kas-
vu, jatkuva rakentaminen ja turvallisuusviestinnän tarpeet digitaalisen 
viestinnän kehittämiseen edellyttävät lisäpanostuksia. Näihin sekä hen-
kilöstöprosessien, työhyvinvoinnin, osaamisen johtamisen ja viestinnän 
kehittämiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarviossa.

Valtiovarainministeriön kevään 2019 ennusteen mukaisesti palveluiden, 
aineiden ja vuokrien kustannusten kasvuna on huomioitu 3,0 % vuonna 
2020 ja 2,7 % vuosina 2021-2022. Lisäksi talousarviossa 2020 on 
huomioitu 900.000 euroa rakennusten ja tilojen korjauskustannusten 
siirtymä investointirahoituksen piiristä käyttömenoihin.

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2020 ja 
taloussuunnitelmat 2021 – 2029 ovat liitteenä. Vuonna 2020 uusitaan 
öljyntorjunnan työveneitä ja paloautojen osalta hankitaan kevytyksikkö-
ajoneuvo ja pioneeriauto. Lisäksi tehdään korvaus- ja täydennyshan-
kintoja sekä jatketaan vuonna 2019 alkaneita suuria hankkeita kuten 
ensihoidon defibrillaattoreiden hankinta.

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvio, taloussuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelmat 
kattavat pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella suunnitellut toi-
minnan kehittämispanostukset. Valvontaviranomainen on vaatinut pe-
lastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja nopeammassa aikatau-
lussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen 
erotuksen vaikutukset käyttötalouteen ja investointirahoitukseen on tar-
vittaessa huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
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tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Hel-
singin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tuke-
na onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian perus-
teella. 

Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn palve-
luprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Pelastustoiminnassa kokeillaan uutta kevyen pelastusyksikön mallia 
tavoitteena aikaisempaa kustannustehokkaammin vastata sekä pelas-
tustoiminnan, että ensihoitopalvelun valitun riskiprofiilin mukaisiin teh-
täviin katvealueilla.

Viestintätoimintoa kehitetään palvelutuotannon, työnantajamielikuvan 
sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden vertailualueita parem-
mat.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastuslaitoksen riskianalyysin perus-
teella suunnitellut toiminnan kehittämispanostukset. Valvontaviran-
omainen on vaatinut pelastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja 
nopeammassa aikataulussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen 
suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset on tarvittaessa huomioita-
va mahdollisessa lisätalousarviossa.

Pelastuslaitos perustaa 36 uutta vakanssia vuonna 2020. Henkilötyö-
vuosia vuoden 2020 talousarvio sisältää 720,8 ja taloussuunnitelma 
745 (221) ja 777 (2022). 

Pelastustoimintaan osoitetaan 12 vakanssia uuden pelastustoiminnan 
kevytyksikön perustamiseen. 
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Ensihoitopalvelun 18 vakanssia käytetään kahden ensihoitoyksikön 
valmiuden nostamiseen 12 tunnista 24 tuntiin sekä kenttäjohtajan toi-
minnon työturvallisuuden ja operointikyvyn kehittämiseen lisäämällä 
24/7 työpari kenttäjohtajan yksikköön.  

Viestintään, henkilöstöhallintoon, osaamisen kehittämiseen sekä digi-
taalisten toimintatapojen kehittämiseen lisätään talousarviossa 2020 
neljä vakanssia ja pelastuskoulun koulutuskapasiteetin kasvattamiseen 
varaudutaan kahdella vakanssilla.

Lisäksi onnettomuuksien ennakolta ehkäisemiseksi valvontatoimintaan 
ja turvallisuusviestintään lisätään kolme henkilötyövuotta muuttamalla 
tyhjiä virkoja vuonna 2020.

Vuodelle 2021 on suunniteltu 12 pelastustoiminnan vakanssia toisen 
kevytyksikön perustamiseen sekä 12 vakanssia uuden ensihoitoyksi-
kön perustamiseen.  

Vuodelle 2022 on suunniteltu 26 pelastustoimen vakanssia uuden pe-
lastusaseman miehittämiseen sekä 6 vakanssia uuden 12 tunnin ensi-
hoitoyksikön perustamiseen.  

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajet-
ta. Ongelman ratkaisemiseksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen 
rekrytointiin sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistar-
peiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

Ansiotason muutoksena on huomioitu VM ennusteen kevään 2019 pe-
rusteella 3,3 % vuonna 2020 ja 3,1 % vuosina 2021 ja 2022.

Suunniteltujen pelastustoiminnan vakanssien täyttämiseksi ja henkilös-
tön saatavuuden varmistamiseksi Helsingin Pelastuskoulun koulutetta-
vamäärät kaksinkertaistetaan vuonna 2020. Pelastuskoulun toiminnan 
jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2020 – 2022

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
lastusasemien rakentamisessa varaudutaan toiminnan kasvuun va-
raamalla perusasemalle tilat vähintään yhdelle pelastusyksikölle ja yh-
delle ensihoitoyksikölle. Lisäksi selvitetään pelastusasemaa kevyem-
pien ratkaisujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittä-
miseksi.
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Vuonna 2019 aloitettua Malmin aseman korvaavan väliaikaisen ase-
mapaikan rakentamista jatketaan. Konalan pelastusaseman rakenta-
minen käynnistetään vuonna 2020 ja Kontulan aseman rakentaminen 
vuonna 2023.  

Valvontaviranomainen on vaatinut pelastustoiminnan hajauttamista tätä 
nopeammassa aikataulussa. Aluehallintoviranomaisen vaatimusten ja 
pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset pelas-
tusasemien rakentamiseen ja investointirahoitukseen on tarvittaessa 
huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2019 § 14

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2022 sekä lähettää talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallituksel-
le. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus on laadittu kau-
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punginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukai-
sesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 129

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle.

Käsittely

22.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta täydensi yksimielisesti päätösehdotusta puheenjohtaja Lau-
ra Rissasen esityksestä:
"Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 26

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuuluman Palvelukeskus-liikelai-
toksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus-
vuosille 2021–2022.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdo-
tuksen mukaisesti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin 
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-5 mukaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 18

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 185

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveystoi-
men talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule riit-
tämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely
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20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensim-
mäisen ja toisen kappaleen väliin seuraava kohta:

"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveys-
toimen talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vai-
keaa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule 
riittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
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vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen." 

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Liitteenä 1 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuk-
seen 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 on tehty pieni 
tekninen korjaus sivulle 31.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2020–2022.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 690
V 6.11.2019, Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien 
varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527)

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjä-
mäki) korttelin 28006, korttelin 28009 tonttien 11–13 ja katu- ja puistoa-
lueiden sekä yleisten pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 
19.3.2019 päivätyn piirustuksen nro 12527 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 kartta, päivätty 19.3.2019, 
päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 selostus, päivätty 
19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir.no 6888) / 19.3.2019
4 Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma 

(piirno 6887) / 19.3.2019
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 19.3.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

14.12.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Vesihuolto
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Liikenneviraston rauta-
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tieosasto
Kaavamuutoksen haki-
jat

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Esitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Maaherrantie 34–42:n tontteja ja Joki-
niementien varren puistoa sekä niihin liittyviä katuja ja pysäköintialuet-
ta. Alue sijaitsee Oulunkylän aseman koillispuolella, tulevan Raide-Jo-
kerin varrella ja liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen. Kaavarat-
kaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asemaseudun ja Raide-
Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn su-
juvat yhteydet. Samalla lisätään päiväkotipaikkoja. Tonttien nykyiset 
rakennukset on tarkoitus purkaa. Pieniä osia tonteista liitetään ympä-
röiviin katualueisiin ja osa katu- ja yleisen pysäköinnin alueista muuttuu 
tonttimaaksi. Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta 
asuntokerrosalaa on 28 320 k-m2 ja liike- ja toimistokerrosalaa 1 150 k-
m2. Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2 ja pysäköinti-
tontin kerrosalaa 2 000 k-m2.  Toimistokerrosalaa muuttuu asuntoker-
rosalaksi 3 250 k-m2. Asuintonttien (ja pysäköintitontin) keskimääräi-
nen tehokkuusluku on e=1,55 ja asukasmäärän lisäys on noin 900. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu kaksi liikennesuunnitelmaa; La-
rin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma 
(piirustus nro 6887) sekä Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piirus-
tus nro 6888 Niissä esitetään mm. jalankulun ja pyöräilyn liikennetur-
vallisuutta parantavia toimenpiteitä. 

Esittelijän perustelut

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisia tavoitteita, kuten asu-
misen sijoittamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kaavaeh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 27 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/3
21.10.2019

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

dotus on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 
5.12.2018) mukainen.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat Maaherrantie 36-42:n (Kiin-
teistö Oy Larin Kyöstin tie 4–8) toimistorakennusten tontit, yleinen py-
säköintialue Maaherrantie 38:n ja 42:n välissä sekä Maaherrantie 34:n 
(Asunto Oy Larin Kyöstin tie 10) asuinkerrostalotontti, jolla on asuinker-
rostalon lisäksi päiväkoti. Nykyiset rakennukset ovat pääosin kolmiker-
roksisia. Lisäksi mukana on katualueita ja Jokiniementien varressa 
puistoalue, jolla on pelikenttä ja pienten lasten leikkipaikka.

Oulunkylän keskustan historiallisten rakennusten Asukastalo Seura-
huoneen, vanhan puukerrostalo Arttulan ja vanhan asemarakennuksen 
näkyminen kaupunkikuvassa on keskustan suunnittelussa lähtökohta-
na. Päärata ja tuleva pikaraitiotie aiheuttavat alueelle ympäristöhäiriöi-
tä. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953–2000.

Helsingin kaupunki omistaa yleiset alueet. Tontit ovat yksityisomistuk-
sessa. Kaavaratkaisu on tehty yksityisten maanomistajien hakemusten 
johdosta ja kaupungin aloitteesta. Kaavan muutos on laadittu yhteis-
työssä hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Katujen rakentamisesta aiheutuu kaupungille noin 0,5 milj. euron kus-
tannukset ja päiväkodin rakentamisesta noin viiden milj. euron kustan-
nukset. 

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa, joten maankäyttökorvauksis-
ta sovitaan maanomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä (9 kpl) ja muistutuksesta sekä vastineet niissä esitet-
tyihin huomautuksiin.

Osallisten mielipiteet on otettu huomioon kaavaratkaisussa mm. siten, 
että vehreyteen on kiinnitetty kaavamääräyksissä erityistä huomiota. 
Runoilijanpuisto on mitoitettu niin, että sinne on mahdollista sijoittaa pe-
likentän lisäksi leikkipaikka. Lisäksi uusi rakentaminen on koon, materi-
aalien ja kattomuotojen avulla pyritty sovittamaan olemassa olevien ra-
kennusten läheisyyteen.
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Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.10.-26.11.2018, mistä on 
ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat mm. rakentamisen sijoittumiseen lähelle tontin 
28009/8 asuinkerrostaloja ja kulkuyhteyksiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristö-
palvelut (HSY), Liikennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala. Helen Oy:llä ei ollut lausuttavaa. Lausunnoissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat mm. liikenteen sujuvuuteen, johtoihin ja ympä-
ristöhäiriöihin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen joitakin muutoksia viranomaislausuntojen 
pohjalta ja ne on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimei-
sessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. Niistä 
on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Muistutuksen johdosta ei 
kaavaan enää tehty muutoksia, koska osa näkökohdista oli otettu huo-
mioon jo aiempien huomautusten perusteella. 

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy neljä maankäyttösopimusta, jotka on päivätty 
12.6.2019 § 38, 18.6.2019 § 42, 13.9.2019 § 63 ja 23.9.2019 § 646. 
Kolme sopimuksista on tehty kaupunkiympäristön toimialan tonttipäälli-
kön päätöksin ja viimeisimmän on hyväksynyt kaupunginhallitus. Kaikki 
sopimukset on allekirjoitettu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 kartta, päivätty 19.3.2019, 
päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi

2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12527 selostus, päivätty 
19.3.2019, päivitetty Kylk:n 19.3.2019 päätöksen mukaiseksi
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3 Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piir.no 6888) / 19.3.2019
4 Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma 

(piirno 6887) / 19.3.2019
5 Osa päätöshistoriaa
6 Vuorovaikutusraportti 19.3.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

14.12.2017

Oheismateriaali

1 Sopimus 4066.allekirjoituksin
2 Sopimus 4067. allekirjoituksin
3 Sopimus 4068.allekirjoituksin
4 Sopimus 4071.allekirjoituksin

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Vesihuolto
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Liikenneviraston rauta-
tieosasto
Kaavamuutoksen haki-
jat

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kulttuuriperintöyksikkö
Liikenneliikelaitos
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Maka/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.09.2019 § 646

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistön 91-28-9-7 omistajan VR-Yhtymä 
Oy:n (Y-tunnus 1003521-5) kanssa solmittavan liitteenä 1 olevan sopi-
muksen ja esisopimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvit-
taessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 13.09.2019 § 63

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-28-6-2 (Oulunkylä, Veräjämäki) 
omistajan Kiinteistö Oy Larin Kyöstintie 4 (Y-tunnus 0119600-9) kanssa 
liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esiso-
pimuksen. 

Sopimuksen allekirjoittaa tonttipäällikkö tai hänen valtuuttamansa hen-
kilö, joka tarvittaessa voi tehdä siihen vähäisiä teknisiä korjauksia ja 
tarkennuksia.

(MA128-6)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on rakennettu toimistorakennusten tontti 91-28-
6-2 (ALT).
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Asemakaavan muutosehdotus

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12527, joka mah-
dollistaa tontilla sijaitseva toimitilarakennuksen purkamisen ja tontin 
käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen. 

Kaavaratkaisussa pääosa nykyisestä tontista liitetään muodostettavaan 
asuinkerrostalotonttiin 28006/3 (AK) ja osa liitetään Maaherrantien ja 
Larin Kyöstin polun katualueisiin. Tontille on osoitettu asuinrakennusoi-
keutta yhteensä 3 600 k-m² ja liiketilaa 250 k-m². 

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kaavamuutos korottaa tontin 91-28-6-2 arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän 
maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu 
asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esiso-
pimus.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 
580 000 euron korvauksen sekä luovuttamaan korvauksetta kaupungil-
le noin 352 m²:n suuruiset yleisen alueen osat osallistumisena yhdys-
kuntarakentamisen kustannuksiin.  

Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asema-
kaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nyky-
arvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä kaavan lain-
voimaistumispäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Kiinteistökaupan esisopimus

Maanomistaja luovuttaa kaupunginhallituksen päätöksen 9.6.2014 § 
685 perusteella Kaupungille korvauksetta kiinteistöstä 91-28-6-2 noin 
352 m²:n suuruisen määräalan asemakaavan muutoksen mukaiseen 
katualueeseen.

Kaupunki luovuttaa Maanomistajalle yleisestä alueesta 91-28-9906-17 
rasitteista vapaana noin 488 m2:n suuruisen liitekartan mukaisen mää-
räalan 210 000 euron kauppahinnalla liitettäväksi muodostettavaan 
tonttiin 28006/3.

Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu saman asemakaavan muutosalueella toteutunee-
seen kiinteistökaupan esisopimukseen.   
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Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen 
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä 
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon 
saakka.

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelu-
kokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 
18.06.2019 § 42

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelu-
kokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 
12.06.2019 § 38

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 330

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) kiinteistön 91-
28-9-7 omistajan VR-Yhtymä Oy:n (Y-tunnus 1003521-5) kanssa sol-
mittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen hyväk-
symistä.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön 
tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen 
sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Sopi-
mus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymis-
tä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tontti-
päällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaes-
sa vähäisiä muutoksia.

(MA128-3)

19.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2018 § 38

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12527 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12527
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 47/2017
Pohjakartta valmistunut: 15.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 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
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 32
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HEL 2016-012847 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää Veräjämäen osa-alueelle Oulunkylän 
kaupunginosaan seuraavia uusia nimiä:

Larin Kyöstin polku–Larin Kyöstis stig
(katu)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; kirjailija Kaarlo Kyösti (Karl Gustaf) 
Larsonin (1873–1948) kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan sekä Larin 
Kyöstin tien mukaan;

Runoilijanpuisto–Skaldeparken
(puisto)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; Runoilijanpolun mukaan, joka on 
nimetty kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan;

Veräjänaukio–Grindplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan;

ja

Veräjänporras–Grindtrappan
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan.

Larin Kyöstin tien ja uuden Larin Kyöstin polun kirjoitusasujen suhteen 
on kysytty Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuollon näkemystä. 
Vastaus 22.5.2018: ”Koska tuo ensimmäinen nimenosa tarkoittaa su-
kunimeä, kirjailijanimi kirjoitettaisiin oikeinkirjoitusohjeiden mukaan sa-
naliitoksi, siis Larin Kyösti niin kuin Meikäläisen Matti. Myös Hämeen-
linnassa on Larin Kyöstin katu. Kuitenkin kirjailijanimi on yleisesti käy-
tössä yhdysmerkillisessä asussa, ja kuten olit löytänyt, kirjailija on itse-
kin käyttänyt viivallista kirjoitusasua Larin-Kyösti. Viivallinen kirjoitusasu 
esitetään mm. tietokirjallisuudessamme, patsaassa ja kirjailijan exlibrik-
sessä. Myös Larin-Kyöstin seura käyttää viivaa. Vallitsevaan, kirjailijan 
käyttämään kirjoitusasuun Larin-Kyösti siirtyminen on mahdollista, mi-
käli päätätte niin.” 

Nimistötoimikunta päätti pitäytyä Larin Kyöstin tien nimen kirjoitusasun 
suhteen sen nykyisessä, vuodesta 1953 käytössä olleessa ja vakiintu-
neessa asussa, jotta vältyttäisiin osoitteenmuutoksilta ja oikeinkirjoituk-
sen sekaannuksilta jatkossa. Samaa nimenmuodostuslogiikkaa nouda-
tetaan nyt nimettävän, uuden Larin Kyöstin polun nimessä. 
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 27.12.2017

HEL 2016-012847 T 10 03 03

Viite:

Ksv:n lausuntopyyntö: Maaherrantie varren tontit ja Jokiniementien var-
ren puisto, asemakaavan muutos

HKL lausuu seuraavaa:

Mikäli kaavassa tullaan esittämään muutoksia raitiotiekatuihin, tulee lii-
kennöintiolosuhteet tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajoneuvolii-
kenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä raitio-
tieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoitetaan 
kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. 

Raitiotiekatujen ympäristön suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa 
olevia Raide-Jokerin suunnitteluperusteita tai olla yhteydessä projektiin 
mm. tilavarausten varmistamiseksi.

Raitiotiekatuihin rajautuvien tonttien pelastustiet ja -paikat on suunnitel-
tava niin, että raitiotien käyttö on mahdollista kaikissa tilanteissa.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen 
suunnittelussa.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 050 412 3312

lotta.koski-lammi(a)hel.fi
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§ 691
V 6.11.2019, Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen 
(nro 12589)

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 
33079 tonttien 5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan 
muutoksen 27.8.2019 päivätyn piirustuksen nro 12589 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 
33063. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 kartta, päivätty 27.8.2019
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589_selostus, päivätty 

27.8.2019, päivitetty Kylk:n 27.8.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

20.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6966)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
HSY Vesihuolto
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, Esitysteksti
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liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Esitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee opetustoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialuetta, joka sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Muurimestarin-
tien (Kehä I) risteyksen koillispuolella, Maununnevan asuinalueen ete-
lälaidalla. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden koulun ja  liikuntahallin 
rakentamisen alueelle. Tavoitteena on parantaa Suomalais-venäläisen 
koulun sisä- ja ulkotilojen ilmanlaatua ja melutilannetta. Liikuntahallin 
rakentaminen alueelle parantaa palvelutasoa ja sinne suunnitellaan si-
joitettavaksi myös koulun liikuntatilat. Koulun nykyinen kerrosala tontilla 
(7500 k-m2) ei muutu kaavamuutoksessa, sen sijaan uutta urheilu- ja 
liikuntatoimintojen kerrosalaa tulee lisää 5 650 k-m².  Kaavaratkaisun 
yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6966), jossa 
osoitetaan esikaupungin tavoiteverkon mukainen pyöräilyn pääreitti 
kulkemaan tulevan koulun ja liikuntahallin välistä. Reitti muodostaa 
suoran yhteyden Hämeenlinnanväylän ja Kaarelantien alikulkujen välil-
le.

Esittelijän perustelut

Nykytilanne ja suunnittelun lähtökohdat

Asemakaavan muutosalue sijoittuu suurten liikenneväylien ja pientaloa-
lueen välimaastoon. Alueella sijaitsee nykyisin Suomalais-venäläinen 
koulu (myöhemmin SVK). SVK:n rakennukset on suunnitellut arkkitehti 
Osmo Sipari. Koulun vanhin osa on rakennettu vuonna 1964 ja laajen-
nusosa vuonna 1985. Suoritettujen tutkimusten ja selvitysten perusteel-
la SVK:n rakennukset ovat laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa, 
eivätkä tilat nykyisessä muodossaan mukaudu uusien oppimisympäris-
töjen tarpeisiin. Rakennuksista teetetyissä haitta-ainekartoituksissa on 
lisäksi havaittu rakenteiden sisältävän terveydelle haitallisia aineita, 
minkä vuoksi rakennuksen esiopetussiipi ja alaluokkien yläkerta eivät 
nykyisin ole opetuskäytössä. Esikouluopetus ja alaluokat on siirretty ti-
loissa oleskelleiden oireilun vuoksi tontille sijoitettuihin väliaikaistiloihin. 
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Suomalais-venäläisen koulun rakennuksia ei ole suojeltu voimassa 
olevassa asemakaavassa, joka on vuodelta 1998.  

Asemakaavan muutos on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 
2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Korttelialueet ovat Suomen valtion omistuksessa ja kaavan muutos pe-
rustuu maanomistajan hakemukseen. Kaavan muutoksen sisältö on 
laadittu yhteistyössä hakijan kanssa. Koulun huonosta kunnosta ja kii-
reellisestä tilanteesta johtuen uuden koulun rakentamiselle myönnettiin 
19.3.2019 poikkeamispäätös siten, että kaavaluonnoksen tontille 
33079/5 asettamat määräykset kirjattiin poikkeamispäätöksen ehdoiksi. 
Poikkeamispäätös tuli voimaan huhtikuussa 2019 ja sen jälkeen koulun 
rakentamiselle myönnettiin rakennuslupa toukokuussa 2019. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia uu-
den jalankulun ja pyöräilyn yhteyden toteuttamisesta noin 0,4 milj. eu-
roa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  3.4.-2.5.2019 ja siitä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat kaavaehdotuksen vaikutuksiin ilmaston-
muutokseen, ympäristöhäiriöihin sekä alueen liikennejärjestelyihin.

Kaavaehdotuksesta pyydettiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelujen (HSY), museoviraston, Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä kaupungin kasvatuksen 
ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilta. Useilla viran-
omaisilla ei ollut valmisteluvaiheeseen nähden uutta lausuttavaa. ELY-
keskuksen lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat Hämeen-
linnanväylän kehittämisselvityksen huomioimiseen kaavaehdotuksessa 
sekä melutason enimmäisohjearvojen noudattamiseen koulun leikkiin 
ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla. Museovirasto totesi lau-
sunnossaan, että alueella sijaitsevaa muinaisjäännöstä ei ole tarpeen 
merkitä kaavakartalle, koska muinaisjäännös tutkitaan ennen kaavaeh-
dotuksen hyväksymistä. Lisäksi Museovirasto piti olemassa olevan 
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koulurakennuksen korvaamiseen perustuvaa kaavaratkaisua mahdolli-
sena, vaikka se korosti vanhalla koulurakennuksella olevan suojeluar-
voa.  

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Toimenpiteet nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa ja niitä, joi-
den etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostitse. Kaa-
van tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei ole pidetty tarkoituk-
senmukaisena muuttaa muistutuksen tai muiden lausunnoissa esitetty-
jen huomautusten johdosta. Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut il-
menevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajalle koidu merkittävää hyötyä, 
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mu-
kaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 kartta, päivätty 27.8.2019
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589_selostus, päivätty 

27.8.2019, päivitetty Kylk:n 27.8.2019 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 27.8.2019 ja asukastilaisuuden muistio 

20.11.2018
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6966)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus, Kaarelankuja 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 40 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/4
21.10.2019

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

4 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
HSY Vesihuolto
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
Helen Oy
Asemakaavoitus
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Helen Sähköverkko Oy

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 420

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Hankenumero 0740_41

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.8.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12589 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan 
(Kaarela) korttelin 33079 tontteja 5 ja 9 sekä katu- ja suojavihera-
lueita (muodostuu uusi kortteli 33063). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti: 

o Senaatti-kiinteistöt: 6 000 euroa

Käsittely

27.08.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Tuomas Eskola ja lii-
kenneinsinööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, asemakaavoitus, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 24

HEL 2018-010557 T 10 03 03

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Arkkitehti Minna Koskinen esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Kaarelankulku–Kårbölegången 

(katu)

Perustelu: Liitynnäinen, Kaarelan kaupunginosan ja alueen muiden 
samanalkuisten nimien mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää, että vireillä olevan asemakaa-
van muutoksen alueella esiintyvän Etelä-Kaarelan polun nimen ruotsin-
kielinen vastine Södra-Kårbölestigen korjataan oikeinkirjoitussuositus-
ten mukaiseen muotoon Södra Kårbölestigen. Etelä-Kaarelan polun 
nimi on tullut voimaan vuonna 1975 asemakaavassa 7145 ja se esiin-
tyy tällä hetkellä kahden voimassa olevan asemakaavan,10310 ja 
11285, alueella.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.03.2019 § 27

HEL 2018-010557 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12589 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12589
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 41/2018
Pohjakartta valmistunut: 31.10.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 692
V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019

HEL 2019-000282 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
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1. - 
30.6.2019.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteilla tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17 -vuotiaiden nuorten 
tekemiä aloitteita kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hallinto-
säännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää 
kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, nii-
den johdosta suoritetut toimenpiteet sekä Helsingin nuorisoneuvoston 
lausunto.

Nuorten aloitteita käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa 
yksittäisten nuorten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomus-
ponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumis-
ta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kau-
pungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. 
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Nuoret ovat tehneet 1.1. - 30.6.2019 välisenä aikana 55 aloitetta. Kol-
me aihealuetta, koulu, liikunta ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
kehittäminen, ovat keränneet eniten aloitteita. Nuorisopalvelut ja liiken-
ne ovat myös useamman aloitteen aiheena, samoin ilmastomuutos, jo-
ta on käsitelty niin koulujen kasvisruokaa koskevassa aloitteessa kuin 
aurinko- ja tuulivoimalaa koskevassa aloitteessa ja ilmastonmuutos -
aloitteessa. Aloitteiden otsikot ilmenevät aloitekoosteen kansilehdeltä. 

Helsingin nuorisoneuvosto katsoo lausunnossaan, että nuorten aloite-
järjestelmä on ottanut edistysaskelia. Vastaukset ovat selkeytyneet ja 
sisältävät enemmän konkreettisia toimia sekä perusteita. Samalla nuo-
risoneuvosto toivoo selkeitä toimia aloitteiden eteenpäin viemiseksi. 

Nuorisoneuvoston lausunnossa todetaan samalla, että aloitteista yli 
puolet oli nuorisoneuvoston jäsenten tekemiä, ja muiden helsinkiläis-
nuorten aloitteet ovat valitettavan harvinaisia. Aloitejärjestelmää tulee 
sen vuoksi kehittää ja markkinoida. Nuorisoneuvoston lausunnossa 
huomautetaan vielä, että nuorilla on paljon tietotaitoa, joten nuoriso-
neuvosto tulisi kutsua kaupunginvaltuustoon muutenkin kuin aloitteita 
käsiteltäessä. Lisäksi nuorisoneuvosto kaipaa nykyistä tiiviimpää yh-
teistyötä toimialojen kanssa. 

Helsingissä käytössä olevaa nuorten aloitejärjestelmää selvitetään par-
haillaan kahdessa opinnäytetyössä. Muotoilun YAMK (Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä tutkitaan nuorten aloitejär-
jestelmän aloitteentekijöille tuottamaa vaikuttamisen kokemusta ja sitä, 
miten järjestelmää tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin nuorten 
tarpeita. Työhön kuuluu aloitteita tehneiden nuorten yksilöhaastatteluja. 
Yhteisöpedagogiikan YAMK (Humanistinen ammattikorkeakoulu) opin-
näytteessä keskitytään  aloitteiden johdosta tehtyyn viranhaltijavalmis-
teluun. Molempien opinnäytetöiden tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
aloitejärjestelmän kehittämisessä.

Kun kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, on kolmella nuori-
soneuvoston valitsemalla jäsenellä läsnäolo- ja puheoikeus kokouk-
sessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorten aloitteet koonti 1.1.-30.6.2019
2 Nuorisoneuvoston lausunto aloitteista 1.1. - 30.6.2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 693
V 6.11.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019

HEL 2019-000372 T 00 00 03

HEL 2019-003759, HEL 2019-004289, HEL 2019-005685

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana 
kolme kappaletta. Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vas-
taukset ovat liitteenä.

Kaksi aloitteista koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja niihin on vas-
tattu apulaispormestarin kirjeellä. Yhdessä aloitteessa ehdotetaan su-
kupuoli- ja seksuaalivähemmistöille suunnattua HLBTQ-korttelitaloa 
Helsinkiin ja siihen on vastattu osallisuus- ja neuvontayksikön päällikön 
kirjeellä.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloit-
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teita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi kirjaamoon ja kaupungin palautejärjestelmään saapuu myös 
muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan kaupunginkanslian tai toi-
mialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenten tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä edellä tarkoitettuja kunnan asukkaiden aloitteita sallitaan 
keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6. 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 694
Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu 
kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuu-
den rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Wille 
Rydmanin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hallintokantelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston 17.05.2019 § 121 tekemän päätöksen kuulu-
maan seuraavasti: 

Hallintokantelu kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelu-
kokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta ei 
anna aihetta toimenpiteisiin.

Tiivistelmä

Kantelijana oleva rakennusvalvontapalveluiden asiakas teki 18.11.2018 
hallintokantelun neljästä kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat 
-palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijasta. 

Kantelu koskee viranhaltijoiden menettelyä 14.8.2018 pidetyn tarkas-
tuskäynnin toimittamisessa, tarkastuslausunnon laadinnassa, kantelijan 
kysymyksiin vastaamisessa sekä aiemmin tehdyn kantelun käsittelys-
sä.
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ratkaisi kante-
luasian päätöksellään 17.05.2019 § 121 vastoin esittelijän esitystä to-
deten, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ollut ollut moitteetonta. Kau-
punginhallitus otti ympäristö- ja lupajaoston päätöksen käsiteltäväk-
seen päätöksellään 27.05.2019 § 409.

Kanteluviranomaisena kaupunginhallitus ratkaisee kanteluasian ja to-
teaa, onko hallintokantelun perusteella aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Esittelijän perustelut

Asian aiempi käsittely

Rakennusvalvontapalveluiden asiakas ********** teki 30.9.2018 hallinto-
kantelun vs. rakennuslakimies ********** ja rakennusmestari ********** 
virkatoimia kohtaan. Hallintokantelun perustelujen mukaan mainitut 
kaksi viranhaltijaa ovat jättäneet täyttämättä velvollisuuksiaan sekä 
menetelleet lainvastaisesti.

Yksikön päällikkö ********** antoi yhdessä rakennusvalvontapäällikkö 
********** kanssa 17.10.2018 sähköpostitse kirjallisen vastauksen kan-
teluun. Vastauksessa todettiin, että kumpikaan kantelun kohteena ollut 
viranhaltija ei ollut jättänyt täyttämättä velvollisuuksiaan eikä menetellyt 
lainvastaisesti.

Kantelija esitti tyytymättömyytensä saamaansa vastaukseen ja teki 
18.11.2018 uuden kantelun rakennusvalvontapalveluiden neljästä vi-
ranhaltijasta eli **********

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli kante-
luasian ja antoi kanteluasiaan ratkaisunsa päätöksellään 17.05.2019 § 
121. Jaosto katsoi, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ollut ollut moit-
teetonta ja että yksi viranhaltija oli vastannut aiempaan hallintokante-
luun osittain jäävinä. Jaosto velvoitti korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen 
laatutasoa tarkastuksen laajuuden ja yksilöintien osalta sekä velvoitti 
vastaamaan kantelijan esittämiin kysymyksiin. Jaoston päätös syntyi 
äänestyksen jälkeen (5-3) vastoin esittelijän esitystä. Esittelijä jätti pää-
tökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus otti ympäristö- ja lupajaoston päätöksen käsiteltä-
väkseen otto-oikeuden nojalla päätöksellään 27.05.2019 § 409 sen ar-
vioimiseksi, onko jaoston päätös perusteltu hallintolain edellyttämällä 
tavalla ja onko päätöksessä tehty arvio viranhaltijoiden menettelystä 
lainsäädännön mukainen.

Kantelun sisältö ja perustelut
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Kantelija teki 18.11.2018 lähettämässään sähköpostikirjelmässä hallin-
tokantelun neljän rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijan toiminnas-
ta. 

Kantelija katsoo, että rakennusvalvontapalveluiden esimiesasemassa 
olevat viranhaltijat ovat kirjoittaneet harhaanjohtavaa ja osittain virheel-
listä tietoa hallintokantelunsa vastaukseen. Kantelijan esittämiin yksilöi-
tyihin kysymyksiin ei ole vastattu. Hallintokanteluun on vastannut osit-
tain prosessissa mukana ollut henkilö ja tämä on vastannut osittain it-
seään koskevaan hallintokanteluun. Viranhaltijat ovat toimineet velvolli-
suuksiensa vastaisesti kirjaamalla tarkastuslausuntoon asioita har-
haanjohtavasti ja hallintolain 42 §:n vastaisesti. Tarkastusraportti on ol-
lut yksilöimätön, suurpiirteinen ja asenteellisesti laadittu. Tarkastus-
käynnin toimittaneet viranhaltijat eivät ole toimineet hallintolain 6 §:ssä 
tarkoitettujen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti.

Kantelun perusteena olevat tapahtumat

Asiassa saadun selvityksen mukaan rakennusvalvontapalvelut toimitti 
Taka-Töölössä sijaitsevan asuinkerrostalon pääosin kellarikerroksessa 
sijaitsevissa saunatiloissa tarkastuksen 14.8.2018 saatuaan lehtitieto-
jen perusteella perustellun syyn epäillä, että tiloja käytettiin voimassa 
olevan rakennusluvan vastaisesti asumiseen. Kantelija omistaa asunto-
osakeyhtiön osakkeet, joiden nojalla hänellä on oikeus hallita tarkas-
tuksen kohteena ollutta saunatilaa.

Rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijat ********** pitivät rakennus-
valvontapalveluiden edustajina tiloissa tarkastuksen 14.8.2018. Kanteli-
ja on avustajineen ollut läsnä tarkastuksessa.

Vs. rakennuslakimies on laatinut ja allekirjoittanut pidetyn tarkastuksen 
johdosta 17.8.2018 päivätyn tarkastuslausunnon. Tarkastuslausuntoon 
on kirjattu tarkastuksen kulku ja tarkastajien tekemät keskeiset havain-
not. Sen lisäksi tarkastuksessa otettiin myös valokuvia, joita oli tarkoi-
tus käyttää asian valmistelussa ja mahdollisessa käsittelyssä ympäris-
tö- ja lupajaostossa ja hallinto-oikeudessa.

Tarkastuslausunto on annettu tiedoksi asianosaiselle vastineen anta-
mista varten.  Kantelija on antanut 30.9.2018 vastineen, jossa hän kriti-
soi tarkastuslausunnon sisältöä puutteelliseksi ja virheelliseksi. Kanteli-
ja on samassa yhteydessä tehnyt hallintokantelun tarkastuksen suorit-
taneista viranhaltijoista.

Rakennusvalvontapäällikkö ********** ja yksikön päällikkö ********** ovat 
vastanneet kanteluun 17.10.2018. Vastauksessa todettiin, että kumpi-
kaan kantelun kohteena ollut viranhaltija ei ollut jättänyt täyttämättä 
velvollisuuksiaan eikä menetellyt lainvastaisesti.
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Hallintokantelun tekijä esitti tyytymättömyytensä saamaansa kantelu-
vastaukseen viestissään 18.11.2018. Kantelija katsoo, että vastaus on 
merkittäviltä osin puutteellinen ja harhaanjohtava. Samassa viestissä 
kantelija teki uuden hallintokantelun.

Kanteluasian ratkaisun perusteet

Hallintokanteluun sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä.

Hallintolain 53 a §:n mukaan viranomaisen, siihen palvelussuhteessa 
olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta me-
nettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä 
hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kantelun tekijän 
tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä 
virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena 
olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Hallintolain 53 b §:n mukaan valvova viranomainen ryhtyy niihin toi-
menpiteisiin, joihin se hallintokantelun perusteella katsoo olevan aihet-
ta. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee 
viivytyksettä ilmoittaa kantelun tekijälle. Hallintokantelua käsiteltäessä 
on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henki-
löiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.

Kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden vastineet

Kantelun kohteena oleville viranhaltijoille on kaupunginhallituksen otto-
päätöksen 27.05.2019 § 409 jälkeen varattu mahdollisuus antaa kirjal-
linen vastine tehdyn kantelun johdosta. Kolme viranhaltijaa on antanut 
vastineensa ja yksi on ilmoittanut, ettei anna vastinetta.

Rakennusvalvontapäällikkö ********** on ilmoittanut, että ei anna vasti-
netta.

Yksikön päällikkö ********** on 5.8.2019 päivätyssä vastineessaan to-
dennut, että tarkastuskertomukseen on kirjattu lain vaatimat asiat ja 
tarkastuksen suorittamisessa on muutoinkin menetelty hallintolain 
säännösten mukaisesti. Kantelijan kysymykset ovat olleet sellaisia, että 
hallintolain 8 §:n mukaan niihin vastaaminen ei ole rakennusvalvonnan 
viranhaltijoiden toimivallassa. Asian käsittelyssä on noudatettu hallinto-
lain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Rakennusvalvontapalveluiden 
viranhaltijat ovat toimineet voimassa olevien säännösten mukaisesti ja 
ympäristö- ja lupajaoston antamat moitteet ovat aiheettomia.

Rakennusmestari ********** on 6.8.2019 päivätyssä vastineessaan to-
dennut, että hänen tehtävänsä tarkastuksissa on todeta vallitseva tilan-
ne, ottaa valokuvia ja arvioida, onko tila voimassa olevan luvan mukai-
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sessa käytössä. Näkemys kirjataan kehotuskirjeisiin ja tarkastuslausun-
toihin alueen rakennuslakimiehen ja alueen lupakäsittelijän kanssa 
käydyn neuvottelun jälkeen. Näin on toimittu myös kantelua koskevan 
tarkastuslausunnon osalta.

Vs. rakennuslakimies ********** on 12.8.2019 päivätyssä vastineessaan 
todennut, että kantelijan esittämiin kysymyksiin on vastattu 10.8.2018 
ja 10.9.2018 ja että viranomaisen neuvontavelvollisuutta on noudatettu 
asianmukaisella tavalla. Tarkastuslausuntoon on kirjattu asiat hallinto-
lain mukaisesti. Asiassa on menetelty sovellettavien säännösten mu-
kaisesti ja tästä johtuen ympäristö- ja lupajaoston antamat moitteet 
ovat aiheettomia.

Viranhaltijoiden toiminnan arviointi

Vs. rakennuslakimies

Kantelu kohdistuu vs. rakennuslakimies ********** menettelyyn tarkas-
tuksen toimittamisessa, tarkastuslausunnon laatimisessa ja kantelijan 
kysymyksiin vastaamisessa.

Tarkastuksen toimittamisesta säädetään hallintolain 39 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kir-
jallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja 
tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annet-
tava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan tar-
kastuskertomukseen olisi kirjattava tarkastuksen kulku ja tarkastajan 
tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuksen kulun kirjaaminen tarkoittaa 
sitä, että tarkastuskertomuksesta käyvät ilmi tarkastuksessa läsnä ol-
leet asianosaiset, tarkastuksen kohde sekä asian yksilöimiseksi tar-
peelliset tiedot, kuten tarkastuksen suorittaneen viranomaisen nimi se-
kä toimituksen päivämäärä ja kellonaika. Tarkastajan tekemistä ha-
vainnoista yksilöitäisiin tarkastuskertomuksessa ainoastaan keskei-
simmät eli ne, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä asian ratkaisemi-
selle.

Tarkastuksesta on laadittu 17.8.2018 päivätty tarkastuslausunto. Kaik-
kia tarkastuksessa tehtyjä suullisia huomioita ei ole kirjattu tarkastus-
lausuntoon. Tarkastuskertomus on annettu tiedoksi asianosaisille kirjal-
lisen vastineen antamista varten. Vastineessaan asianosaisella on oi-
keus esittää oma kantansa ja omat huomautuksensa asiasta ja tarkas-
tuslausunnosta. Kantelija on antanut oman vastineensa 30.9.2018.

Tarkastuksen toimittamista koskeva hallintolain 39 §:n säännös tai tie-
tojen kirjaamista koskeva 42 §:n säännös eivät edellytä, että asiano-
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saisten tarkastuksessa esittämät suulliset huomautukset kirjattaisiin 
tarkastuskertomukseen. 17.8.2018 päivättyyn tarkastuslausuntoon voi-
daan katsoa kirjatun tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskei-
set havainnot hallintolain tarkoittamalla tavalla. Asiassa ole ilmennyt, 
että kantelun kohteena oleva tarkastus olisi toimitettu lainvastaisesti tai 
muutoin virheellisesti.

Kantelussa on myös kyse kantelijan esittämiin kysymyksiin vastaami-
sesta. Kantelija katsoo, että hänen esittämiinsä kysymyksiin ei ole vas-
tattu hallintolain mukaisesti.

Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa an-
nettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liitty-
vää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tie-
dusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan neuvontavelvolli-
suus koskee hallintoasian hoitamiseen ja asiointiin välittömästi liittyviä 
kysymyksiä. Säännös hallintoasian hoitamiseen liittyvästä neuvonnasta 
ilmentäisi lähinnä vaatimusta menettelyllisestä neuvontavelvollisuudes-
ta. Menettelyneuvontaan kuuluisi myös tietojen antaminen viraston käy-
tännöstä, kuten käsittelytavasta ja -vaiheista. Viranomaisen on huoleh-
dittava siitä, että asiakkaalla on selkeä käsitys menettelyllisten oikeuk-
siensa käyttämisestä. Asiakkaan mahdolliset väärinkäsitykset menette-
lyllisistä kysymyksistä olisi pyrittävä oikaisemaan. Neuvontavelvollisuut-
ta on rajoitettu siten, että se koskee ainoastaan viranomaisen toimival-
taan kuuluvia tehtäviä. Neuvontavelvollisuutta täydennettäisiin viran-
omaiselle asetetulla yleisellä velvoitteella vastata asiointia koskeviin 
kysymyksiin ja tiedusteluihin. Käytännössä vastaamisvelvoite koskisi 
asiallisia ja riittävän yksilöityjä kysymyksiä ja tiedusteluja. Säännös ei 
sen sijaan velvoittaisi viranomaista vastaamaan laajoihin ja yleisluon-
toisiin tiedusteluihin.

Vs. rakennuslakimies on vastannut kantelijan 8.8.2018 lähettämään 
sähköpostiviestiin 10.8.2018 seuraavasti: ”Arvio käyttötarkoituksen 
muutoksen olennaisuudesta tehdään kokonaisharkintaan perustuen. 
Tarkoituksenmukaista ei siis ole pohtia yksittäisten tekijöiden itsenäistä 
merkitystä vaan kokonaisuutta, joka asiassa muodostuu havaintojen ja 
saadun selvityksen perusteella. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan 
huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus mm. rakennukselta 
vaadittaviin ominaisuuksiin. Tarkastuksessa tehtävät havainnot ovat 
tässä tapauksessa edellytyksenä kokonaisharkinnalle.”

Kantelija on pyytänyt vastaamaan saunan käyttöä koskeviin kysymyk-
siin 6.9.2018. Vs. rakennuslakimies on vastannut kantelijalle 10.9.2018 
seuraavasti: ”Kuten aiemmin vastasin yksilöityihin kysymyksiisi kunkin 
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huonekalujen ja tavaroiden säilytyksestä saunatiloissa, tehdään käyttö-
tarkoituksen arviointi kokonaisharkintana. Tilan käyttötarkoitus on sau-
na, ja tilaa saa käyttää rakennusluvassa vahvistetun käyttötarkoituksen 
mukaisesti – eli saunomiseen. Rakennusvalvonta ei lähde ennakoivasti 
arvioimaan yksittäisten huonekalujen sopivuutta tilaan. Ympäristö- ja 
lupajaosto tekee tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisena päätök-
sen nyt vireillä olevassa asiassa.”

Myös rakennusvalvontapäällikkö ********** ja yksikön päällikkö ********** 
ovat vastanneet kantelijalle kanteluvastauksessaan 17.10.2018.

Rakennusvalvontapalvelut on vastannut kantelijan esittämiin tieduste-
luihin antamalla menettelyllistä neuvontaa ja hallintotoimintaa koskevaa 
aineellista neuvontaa. Kantelijan viesteihin voidaan myös katsoa vasta-
tun hallintolain 7 §:ssa tarkoitetun palveluperiaatteen mukaisesti riittä-
vän nopeasti. Osan kantelijan esittämistä kysymyksistä voidaan katsoa 
olevan hallintoasian hoitamiseen liittymättömiä yksityiselämää koskevia 
kysymyksiä, eikä niiden voida katsoa kuuluvan hallintolain 8 §:ssä tar-
koitetun viranomaisen neuvontavelvollisuuden piiriin. Vs. rakennusla-
kimiehen ei voida katsoa menetelleen kantelijan viesteihin vastaami-
sessa hallintolain vastaisesti.

Rakennusmestari

Kantelu kohdistuu rakennusmestari ********** menettelyyn tarkastus-
käynnin toimittamisessa.

Rakennusmestarin menettelyä tarkastuskäynnin toimittamisessa on ar-
vioitava vastaavasti kuin vs. rakennuslakimiehen kohdalla. Rakennus-
mestarin ei voida katsoa menetelleen virheellisesti kantelun kohteena 
olevan 14.8.2018 tarkastuksen toimittamisessa, sillä asiassa ole ilmen-
nyt, että tarkastus olisi suoritettu lainvastaisesti tai muutoin virheellises-
ti.

Rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvontapäällikkö ********** menettely on kantelun kohteena 
siltä osin, että hän on yhdessä yksikön päällikön kanssa vastannut 
17.10.2018 kantelijan tekemään kanteluun. Kantelussa on moitittu kan-
teluvastauksen olleen merkittäviltä osin puutteellinen ja harhaanjohta-
va. Kantelijan mukaan eräässä muussa asiassa toimitetussa tarkastuk-
sessa suullisesti lausuttuja asioita on kirjattu tarkastuslausuntoon, joten 
kanteluvastaus on harhaanjohtava.

Rakennusvalvontapäällikön ja yksikön päällikön antamassa kanteluvas-
tauksessa on otettu kantaa kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden 
toimintaan ja esitetty viranomaisen perusteltu näkemys viranhaltijoiden 
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menettelyn lainmukaisuudesta. Lisäksi vastauksessa on kuvattu viran-
omaiskäytäntöjä. Se seikka, että yksittäisessä muuta asiaa koskenees-
sa tarkastuksessa suullisesti esitettyä olisi kirjattu tarkastuslausuntoon, 
ei tee 17.10.2018 annetusta kanteluvastauksesta sillä tavoin virheellis-
tä, että rakennusvalvontapäällikön voitaisiin katsoa jättäneen täyttämät-
tä velvollisuuksiaan tai menetelleen muutoin lainvastaisesti.

Yksikön päällikkö

Kantelu kohdistuu yksikön päällikkö ********** siltä osin, että hän on yh-
dessä rakennusvalvontapäällikön kanssa vastannut 17.10.2018 kanteli-
jan tekemään kanteluun. Myöskään yksikön päällikön osalta ei voida 
katsoa, että hän olisi antamalla kanteluvastauksen jättänyt täyttämättä 
velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin lainvastaisesti.

Lisäksi kantelussa on kyse mahdollisesta yksikön päällikön esteellisyy-
destä käsitellä itseään tai alaistaan koskevaa hallintokantelua. Yksikön 
päällikkö on vastannut kantelijan tekemään kanteluun yhdessä raken-
nusvalvontapäällikön kanssa 17.10.2018. Tämän ensimmäisen kante-
lun kohteena ei ole ollut yksikön päällikön menettely, vaan kantelu on 
koskenut hänen alaistensa toimintaa.

Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn 
eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Esteellisyys-
perusteista säädetään hallintolain 28 §:ssä. Erityisten esteellisyyspe-
rusteiden lisäksi virkamies on hallintolain 28 §:n mukaan esteellinen, 
jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä 
vaarantuu.

Hallintolain erityisiin esteellisyysperusteisiin ei sisälly kieltoa käsitellä 
alaistaan koskevaa hallintoasiaa. Yksikön päällikkö ei tällä perusteella 
ole ollut esteellinen vastaamaan alaistensa toimintaa koskevaan kante-
luun. Yksikön päällikkö ei osallistunut toisen eli 18.11.2018 tehdyn kan-
telun käsittelyyn. Saatuaan tietää itseensä kohdistuneesta kantelusta 
hän ilmoitti välittömästi kantelijalle, että hän on esteellinen käsittele-
mään asiaa ja siirsi asian käsittelyn toiselle viranhaltijalle. Yksikön pääl-
likön ei voida katsoa käsitelleen kumpaakaan hallintokantelua esteelli-
senä.

Johtopäätökset

Kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden ei voida katsoa menetelleen 
asiassa lainvastaisesti eikä jättäneen täyttämättä velvollisuuksiaan. 
Tarkastuskäynti on toimitettu ja tarkastuslausunto on laadittu hallinto-
lain mukaisesti. Hallintokantelua ei ole käsitellyt esteellinen henkilö. 
Kantelijan viesteihin vastaamisessa ei ole menetelty hallintolain vastai-
sesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 57 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/7
21.10.2019

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

Hallintokantelun perusteella ei ole ilmennyt sellaista hallintolain 53 a 
§:ssä tarkoitettua virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, jonka perus-
teella kaupunginhallituksen olisi valvovana viranomaisena aihetta ryh-
tyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökses-
sään 17.05.2019 § 121 tekemä arvio viranhaltijoiden menettelystä ei 
kaikilta osin ole lainsäädännön mukainen eikä päätöstä ole hallintolain 
edellyttämällä tavalla perusteltu. Jaoston päätöstä on siten perusteltua 
muuttaa.

Hallintolain 53 d §:n mukaan hallintokanteluasiassa annettuun ratkai-
suun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kantelu liitteineen
2 Tarkastuslausunto 17.8.2018
3 Yksikön päällikön vastine 5.8.2019
4 Vs. rakennuslakimiehen vastine 12.8.2019
5 Rakennusmestarin vastine 6.8.2019
6 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.8.2018
7 Vs. rakennuslakimiehen vastaus 10.9.2018

Oheismateriaali

1 Asemakaava
2 Kaupparekisteriote
3 Pääpiirustus
4 Sijaintikartta
5 Yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hallintokantelu

Otteet
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Kantelun tekijä Muutoksenhakukielto, hallintokante-
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Kantelun kohteena olevat viranhaltijat
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 409

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 kos-
kien hallintokantelua kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –
palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden toiminnasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258

toni.maki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.05.2019 § 121

HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti, että 
kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalveluiden kolmen viran-
haltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa moitteetonta.

********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.
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Tässä hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Käsittely

17.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Pentti Ruuska

Vastaehdotus:
 Tapio Klemetti: Kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalvelui-
den kolmen viranhaltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa 
moitteetonta.

********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.

Kannattaja: Timo Raittinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
 EI-ehdotus: Kantelun kohteena olevien rakennusvalvontapalveluiden 
kolmen viranhaltijan ********** toiminta ei ole ollut tässä asiassa moit-
teetonta.

********** ovat menetelleet osittain huolimattomasti ja tarkastuspöytäkir-
ja on kirjattu vajavaisesti eikä kantelijan tekemiin kysymyksiin ole vas-
tattu riittävällä tarkkuudella nykyisen rakennusluvan mukaisten käyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseksi.

********** on vastannut hallintokanteluun, johon hän on osittain ollut 
jäävi vastaamaan. Lisäksi hänen vastauksessaan oli ristiriita todelli-
seen toimintatapaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston velvoittaa 
korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa tarkastuksen laajuuden 
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ja yksilöintien osalta sekä velvoittaa vastaamaan kantelijan esittämiin 
kysymyksiin.

Jaa-äänet: 3
Silvia Modig, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Tapio Klemetti, Timo Raittinen, Lea Saukkonen, Pertti 
Villo

Tyhjä: 1
Lilja Tamminen

Poissa: 0

Eriävä mielipide, Henttonen Pekka 

Esittelijän eriävä mielipide

Asian aikana kuultavana oli rakennuslakimies Juha Vehviläinen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

03.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
asiakkuusjohtaja
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Juha Vehviläinen, rakennuslakimies, puhelin: 310 26225

juha.vehvilainen(a)hel.fi
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§ 695
Lainan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle

HEL 2019-004501 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n hank-
keille

A

Atlantinkaaren pysäköintitalo enintään 12 700 000 euron

B

Saukonlaiturin pysäköintilaitos enintään 21 000 000 euron

suuruiset lainat talousarvion kohdalta 9 01 02 33, Lainat kaupunkikon-
sernin yhteisöille, pysäköintilaitosten rakennuttamiseksi seuraavin eh-
doin:

Laina-aika: Lainat on maksettava takaisin tasalyhennyksin puolivuosit-
tain

A

Atlantinkaaren pysäköintitalo viiden vuoden kuluessa lainan nostosta

B

Saukonlaiturin pysäköintilaitos kymmenen vuoden kuluessa lainan nos-
tosta.

Lainan korko: Lainan korko on peruskorko + 0,72 %, kuitenkin vähin-
tään 2,0% pa.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeu-
teen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkans-
lian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tar-
vittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren pysäköinti lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka kuu-
luu Helsingin kaupunkikonserniin. Yhtiön toimialana on maanvuokraoi-
keuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin 
kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden 
asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle 
rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköinti-
laitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja mui-
ta tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita ja 
harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa. Yhtiö toimii omakus-
tannusperiaatteella eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiö ei 
jaa osakkeenomistajilleen osinkoa vaan mahdollinen voitto käytetään 
yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on rakennuttanut maanalaisen kalliopysä-
köintilaitoksen, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2017. Pysäköintilai-
tokseen rakennettiin 900 velvoiteautopaikkaa ja 9000 VSS-paikkaa, 
jotka palvelevat Jätkäsaaren alueen asuin- ja toimitilatontteja. Hank-
keen kustannukset olivat yhteensä noin 53 miljoonaa euroa, mistä 
25 miljoonaa euroa on rahoitettu Kuntarahoitus Oyj:n rakennusaikaisel-
la, kaupungin takaamalla, lainalla. Lainan jäljellä oleva pääoma oli noin 
7,5 miljoonaa euroa 31.12.2018. Lisäksi yhtiöllä on käytössään määrä-
aikainen Helsingin kaupungin konsernitilin limiitti 30 miljoonaa euroa 
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31.12.2019 saakka. Hankkeen lopullinen rahoitus tulee osakemerkin-
töinä Jätkäsaaren alueelle rakennettavilta asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä, 
joiden kaavanmukaiset auto- ja väestönsuojapaikat sijoitetaan pysä-
köintilaitokseen. Nyt myönnettäväksi esitettävästä lainasta perittävä 
korko vastaa tällä hetkellä kaupungin oman asuntotuotannon primääri-
lainoista veloitettavaa korkoa.

Kuvaus hankkeista

Yhtiö rakennuttaa maanalaisen pysäköintilaitoksen lisäksi kaksi maan-
päällistä pysäköintilaitosta (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) Jätkäsaaren 
alueelle. Pysäköintilaitokset tulevat alueelle rakennettavien asuin- ja 
kiinteistöyhtiöiden velvoitepaikoiksi. Molemmat pysäköintilaitokset ra-
hoitetaan väliaikaisilla Helsingin kaupungin myöntämillä rakennusaika-
silla lainoilla ja lopullinen rahoitus katetaan osakemerkinnöillä alueelle 
rakennettavien kiinteistöjen toimesta.

Atlantinkaaren pysäköintilaitokseen tulee yhteensä 421 autopaikkaa ja 
sen rakentaminen on alkanut keväällä 2018. Lidl Suomi Ky rakennuttaa 
kahteen alimpaan kerrokseen alueen asukkaita palvelevan myymälän 
ja pysäköintitilan 52 autolle. Pysäköintilaitos otetaan arvion mukaan 
käyttöön vuoden 2019 lopussa. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osuus ko-
konaiskustannuksista on noin 12 630 000 euroa.

Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen tulee 598 autopaikkaa, kierrätyspis-
te sekä kaksi noin 400 m²:n suuruista varikkotilaa, joista toinen on va-
rattu Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle ja toinen alueelliselle kiinteis-
töhuoltoyritykselle. Pysäköintilaitosta on alettu rakentaa alkukesästä 
2018 ja se otetaan arvion mukaan käyttöön keväällä 2020. Jätkäsaaren 
Pysäköinti Oy:n osuus kokonaiskustannuksista on noin 20 930 000 eu-
roa.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy on osa kaupunkikonsernia ja lainalle asete-
taan tavanomaisiksi katsottavat vakuudet. Tytäryhteisöjen toiminnan 
lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat 
kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla ja velvollisia 
noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin 
antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perus-
teella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien 
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hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida 
katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnettyjen miljoonien tai 
edes kymmenien miljoonien eurojen lainoista tai takauksista.

Lainaehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun lainalta pe-
rittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa vii-
te- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän 
tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kun 
lainalta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mu-
kaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin 
järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Jätkäsaaren pysäköinti lainahakemus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 696
Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

HEL 2019-009970 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Helsingin kaupun-
gin eettiset periaatteet. 

Kaupunginhallitus kehottaa toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johta-
via viranhaltijoita huolehtimaan siitä, että nyt hyväksyttävät eettiset pe-
riaatteet käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun 
mennessä.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista päätettiin edellisen kerran 
valtuustokauden 2013–2016 strategiaohjelman hyväksymisen yhtey-
dessä (Kvsto 24.4.2013 § 122).

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 
(Kvsto 27.9.2017 § 321) painotusten, toimenpanon ja toimintaympäris-
tön muutosten myötä myös eettisiä periaatteita on ollut tarpeen uudis-
taa. Uudistetut eettiset periaatteet kiinnittävät huomiota kaupunkistra-
tegian edellyttämän uuden toimintakulttuurin eettiseen ulottuvuuteen. 
Eettiset periaatteet ovat osa kaupunkistrategian toimeenpanoa. 
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Eettisissä periaatteissa todetaan muun muassa kaupungin palveluteh-
tävä ja se, että pyritään jatkuvasti toimimaan hieman paremmin. Toi-
minta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. 
Tietoja käsitellään huolellisesti ja järjestelmät turvataan. Kaupungin 
toiminnassa ei sallita henkilökohtaisen edun tavoittelua, väärinkäytök-
siä tai rikollista toimintaa. Monimuotoisuus on kaupungin vahvuus ja jo-
kainen voi olla oma itsensä. Työpaikoilla ei sallita minkäänlaista syrjin-
tää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää. Kaikkialla Helsin-
gissä on hyvä elää ja asua elämän alusta elämän loppuun asti. Raken-
namme kaikki eettistä toimintakulttuuria. 

Helsingin kaupungin eettisiä periaatteita on valmisteltu kaupunkikon-
sernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän 
(kansliapäällikön asettama 26.3.2018 § 77) ohjauksessa. Eettiset peri-
aatteet ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa, jolla varmistetaan, että kau-
pungin toiminta on lakien, säädösten, ohjeiden ja normien mukaista. 
Sillä, että Helsingin eettiset periaatteet tunnetaan hyvin, voidaan vaikut-
taa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi väärinkäytösriskeihin.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 20.5.2019 Helsingin 
kaupungin eettisiä periaatteita.

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja luot-
tamushenkilöitä ja ohjaavat heidän toimintaansa koko kaupunkikonser-
nissa. Esimiehet vastaavat siitä, että eettiset periaatteet saatetaan 
henkilöstön tietoon työyhteisöissä. 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymässä (17.6.2019 § 69) 
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa todetaan, että tytäryhteisössä 
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin eettisiä periaatteita.

Eettiset periaatteet kohdistuvat ohjeena jokaiseen työntekijään, viran-
haltijaan ja luottamushenkilöön yksilönä. Jokainen on yksilönä vastuus-
sa eettisestä toiminnasta ja työtä koskevien ohjeiden, säädösten ja la-
kien noudattamisesta. Kaupunkiorganisaation vastuulla on, että eettis-
ten periaatteiden, lakien ja ohjeiden noudattaminen on helppoa. Eettis-
ten periaatteiden, ohjeiden ja normien tulee olla selkeitä ja helposti löy-
dettävissä.

Eettisten periaatteiden ja niiden käsittelyn tarkoitus työyhteisöissä on 
myös kiinnittää huomiota ja nostaa keskusteluun työn eettinen kuormit-
tavuus. Keskustelemalla eettisesti vaikeista ja joskus ristiriitaisistakin 
asioista, voidaan löytää keinoja työn eettisen kuormittavuuden keven-
tämiseen. Eettisesti vaikeita ja ristiriitaisia kysymyksiä ei tule kenen-
kään jäädä yksin miettimään, vaan vaikeat asiat on tärkeä tuoda yhtei-
seen käsittelyyn. 
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Työn eettinen kuormittavuus tulee esille myös Työterveyslaitoksen joh-
tamassa Kunta10-tutkimuksessa, jossa selvitetään henkilöstön hyvin-
vointia ja työelämän kehittymistä. Helsingin kaupungin vuoden 2018 tu-
loksissa (kaupunginkanslia, liikelaitokset ja toimialat) työn eettinen 
kuormittavuus näkyy siten, että noin puolet vastanneista (49 %) ilmoit-
taa, että ”joutuu usein pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita”. Yli 11 
prosenttia vastanneista ilmoittaa, että ”joutuu usein toimimaan sääntö-
jen ja normien vastaisesti”. Yli 17 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että 
”joutuu usein toimimaan omien arvojen vastaisesti”. Näihin tuloksiin on 
syytä kiinnittää tarkemmin huomiota.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen toimialojen, virastojen ja liike-
laitosten johtavat viranhaltijat huolehtivat siitä, että eettiset periaatteet 
käsitellään työyhteisöissä vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä. 
Eettisten periaatteiden käsittelyn ja viestinnän arviointi tehdään kau-
punkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryh-
mässä syksyllä 2020. 

Kaupunginkanslian konserniohjaus tiedottaa tytäryhteisöjä uudistetuista 
Helsingin kaupungin eettisistä periaatteista.

Kaupunginkanslia varmistaa, että eettiset periaatteet löytyvät helposti 
sekä Helmestä, konserniyhteisölle tarkoitetusta Tyyne-intrasta, että 
kaupungin Internet-sivuilta. Lisäksi kaupunginkanslia valmistelee mate-
riaalit, jotka tukevat työyhteisöjä eettisten periaatteiden käsittelyssä. 
Tavoite on, että eettisiä periaatteita tukevat materiaalit toimivat siten, 
että eettiset periaatteet ovat jatkossa osa Helsingin kaupungin työnteki-
jöiden arkea muun muassa johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä 
koulutuksissa, rekrytoinneissa ja perehdytyksessä. Kunta10-tutkimuk-
sessa seurataan työn eettisen kuormittavuuden kehitystä ja tehdään 
tarvittaessa toimenpiteitä asiaan vaikuttamiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kaupunginkanslia
Toimialat, virastot ja liikelaitokset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 69 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/10
21.10.2019

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

§ 697
Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet

HEL 2019-008439 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat uudistetut Helsingin kau-
pungin avustusten yleisohjeet.

Samalla kaupunginhallitus kumoaa kaupunginhallituksen 12.12.2011   
(§ 1126) hyväksymät Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Helsingin kaupunki käyttää sähköistä avustusten käsittelyjärjestelmää. 
Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut -sivustolla 
(asiointi.hel.fi). Sähköinen asiointi on ensisijainen tapa hakea kaupun-
gin avustuksia. Sähköisestä asioinnista löytyvät kaikki kaupungin säh-
köiset avustushakemuslomakkeet ja kuvaukset siitä, mihin tarkoituk-
seen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta. Sähköinen käsittely-
järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2012.

Helsingin kaupungille saapuu vuosittain avustushakemuksia noin 4 000 
kappaletta. Hakemuksista 95 - 97 % saapuu sähköisen asioinnin kaut-
ta.
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Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja julkisesti 
kuulutettuja avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat kansallisten 
ja EU:n säädösten lisäksi vuosittain vahvistettava Helsingin kaupungin 
talousarvio sekä kulloinkin voimassa oleva avustusten yleisohje. Edellä 
mainitun lisäksi Helsingin kaupungin toimialoilla ja keskushallinnossa 
voi olla esimerkiksi kaupunkistrategian mukaisia painopisteitä ja kritee-
reitä, jotka ohjaavat toimialojen ja keskushallinnon avustustoimintaa.

Helsingin kaupungin yleiset avustusohjeet

Helsingin kaupungin avustusohjeet on tarpeen uudistaa. Nykyiset oh-
jeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.12.2011. Uusia avustus-
ten yleisohjeita on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosaston ja oikeuspalveluiden sekä toimialojen kesken. 
Uusissa ohjeissa teemat on jaoteltu aiempaa selkeämmin avustuspro-
sessin kulun mukaisesti:

1. hakumenettely => 2. hakemusten käsittely => 3. avustuspäätös => 4. 
avustusten maksaminen => 5. valvonta ja takaisinperintä.

Suurin muutos aikaisempiin ohjeisiin verrattuna liittyy periaatteiden, eh-
tojen ja muiden ohjeiden selkeyttämiseen. Lisäksi ohjeisiin on tehty 
teknisiä tarkennuksia, päivityksiä ja täsmennyksiä. 

Uusissa avustusten yleisohjeessa kohdassa 2.1 on määritelty yleiset 
avustusperiaatteet. Periaatteiden pohjalta kaupungin avustusvalmisteli-
ja arvioi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja lisäksi vertaa niitä 
toimialan omiin ohjeisiin ja kriteereihin sekä muihin mahdollisiin paino-
pisteisiin.

Avustusten yleisohjeiden kohtaan 2.2 sisältyvät avustusehdot. Avustu-
sehdot on tarkoitettu yleisiksi sopimusehdoiksi, joita noudatetaan kau-
pungin myöntäessä avustuksia, ja jotka sitovat avustuksensaajaa. 
Avustuksen hakija hyväksyy yleiset avustusehdot ennen avustushake-
muksen lähettämistä Helsingin kaupungille. Yleiset avustusehdot löyty-
vät kaikilta avustushakemuslomakkeilta.

Uusien ohjeiden mukaan avustusten maksuaikataulujen mahdollisista 
muutoksista päätetään jatkossa toimialoilla. Aiemmin avustusten mak-
sumuutokset on hyväksytty kansliapäällikön päätöksellä. Myös avus-
tusten maksuerien kokoa on muutettu suuremmaksi. Edellä mainitut 
muutokset selkeyttävät ja nopeuttavat avustusten käsittelyn kokonaisp-
rosessia.

Kaupungin yleisohjeiden lisäksi toimialoilla voi olla jatkossakin omia 
tarkempia avustusohjeita/-kriteereitä, kuten nytkin on. Näin ollen toimia-
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lojen omia ohjeita ei sisällytetä nyt uudistettavaan Helsingin kaupungin 
avustusten yleisohjeisiin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 21.10.2019 uusi ohje
2 Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 12.12.2011 vanha ohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 698
Hyvösen lastenkodin hankesuunnitelma (Myrskylänkujan toimipis-
te)

HEL 2019-006580 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimi-
pisteen 18.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 1 447 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 6 470 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U51011 Hyvosen lastenkoti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimi-
pisteen uudisrakennusta. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, 
kaupunkiympäristön toimiala. Käyttäjänä on sosiaali- ja terveystoimia-
lan lastensuojelun lastenkotitoiminta. Toimipisteessä toimii tällä hetkel-
lä 26-paikkainen lastenkoti. Uudishankkeen myötä paikkamäärä nou-
see 28 paikkaan. Samalla tehostetaan laitoksen muuta tilan käyttöä.

Esittelijän perustelut

Tarve

Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimipisteen nykyiset tilat on ra-
kennettu vuonna 1971. Tilat sijaitsevat kahdessa eri rakennuksessa. 
Tiloissa on havaittu laajoja sisäilmaongelmia, joiden poistamiseksi on 
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tehty siirtäviä korjauksia. Laajemmissa tutkimuksissa on todettu, että 
turvallinen ja terveellinen asuminen sekä työskenteleminen tiloissa ei 
ole mahdollista. Rakennusten alapohjat, seinärakenteet ja yläpohjara-
kenteet sekä vesikatot tulisi uusia kokonaan. Myös rakennuksen iv-tek-
niikka, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sähkö- ja telejärjestelmät tulisi 
uusia. Rakennusten peruskorjauksesta tehtiin vuosina 2016−2017 
hankesuunnitelma, jossa selvitettiin hinta tekniselle peruskorjaukselle 
sekä laajemmalle perusparannukselle, jossa myös rakennusten toimin-
taa olisi kehitetty. Käyttäjä päätyi esittämään nykyisten tilojen korvaa-
mista uudisrakennuksella. Laajempikaan muutostyö ei poista kahden 
erillisen rakennuksen aiheuttamia toiminnallisia puutteita.

Uudisrakennushankkeen laajuus ja aikataulu

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 447 brm² ja huoneistoala 1 229 
htm².

Rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2020 ja valmistua joulu-
kuussa 2021. Rakennuksen tulee olla käytössä helmikuussa 2022. 

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Rakentaminen edellyttää olemassa olevan lastenkodin purkamista se-
kä sen toiminnan siirtämistä väliaikaisiin tiloihin. Sosiaali- ja terveystoi-
mialan mukaan hankkeessa tarvitaan väliaikaiset tilat 24:lle lastenkoti-
paikalle. Väliaikaiseksi tilaratkaisuksi esitetään Sofianlehdonkatu 8 ra-
kennuksen B neljättä ja viidettä kerrosta. Väliaikaisten tilojen kustan-
nukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskus-
tannuksiin.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan uudisrakennuksen rakentamiskustannukset 
ovat arvonlisäverottomana yhteensä 6 740 000 euroa (4 658 eu-
roa/brm²) huhtikuun 2019 kustannustasossa (RI 103,9; THI 184,9). 
Hankkeen pieni koko lisää suhteellisia rakennuskustannuksia.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeen suunnittelulle ja 
toteutukselle on varattu 8,3 miljoonaa euroa vuosille 2019−2021. 
Hankkeen toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uu-
den rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Vuokrakustannus käyttäjälle

Uudisrakennuksen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on noin 
31,95 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 25,16 eu-
roa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 6,79 euroa/htm²/kk. Neliövuok-
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ran perusteena on 1 229 htm².  Vuokra on yhteensä 39 267 euroa kuu-
kaudessa eli noin 471 199 euroa vuodessa. Tuottovaade on kolme pro-
senttia ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkiste-
taan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan 
valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen toteutus

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimia-
la. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto sekä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 10.9.2019, § 214 antanut hankesuun-
nitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että lastensuojelun asiak-
kaana olevien lasten sijaishuollon järjestäminen on välttämätöntä. 
Hankkeen tavoitteena on, että kaupunki voi itse tuottaa vertailu- ja kil-
pailukyistä lastenkotipalvelua. Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan 
toimipisteen tuottamalle perustason lastenkotihoidolle on sosiaali- ja 
terveyslautakunnan mukaan runsaasti kysyntää. Lausunto on kokonai-
suudessaan päätöshistoriassa.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta ra-
joittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) edellyttää, että 
hankkeelle on haettava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöstä 
investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Lain mukaan kaupunki 
ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia in-
vestointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonais-
kustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa (4 § 1 mom.) Kaupunki voi 
hakea poikkeusluvan investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, kun investointi on perusteltu palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen 
kannalta tarpeellinen (4 § 2 mom.) Sosiaali- ja terveysministeriö on 
12.9.2019 (STM/2225/2019) myöntänyt Helsingin kaupungille tässä 
tarkoitetun poikkeusluvan. Poikkeuslupa on nähtävissä STM:n sivulla: 
https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f8064fb13

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella.

https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f8064fb13
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U51011 Hyvosen lastenkoti

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelma 2821U51011 liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.09.2019 § 214

HEL 2019-006580 T 10 06 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä Hyvö-
sen lastenkodin Myrskylänkujan uudisrakennushankkeen hankesuunni-
telman, jonka mukaan rakennuksen huoneistoala on 1 229 m², arvio 
hankkeen kokonaiskustannuksista on 6 470 000 euroa ja arvio vuokras-
ta 471 199 euroa vuodessa.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimia-
lalle seuraavan lausunnon:

"Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten sijaishuollon järjestäminen 
on välttämätöntä. Hankkeen tavoitteena on, että kaupunki voi itse tuot-
taa vertailu- ja kilpailukyistä lastenkotipalvelua. Hyvösen lastenkodin 
Myrskylänkujan toimipisteen tuottamalle perustason lastenkotihoidolle 
on runsaasti kysyntää.

Uudisrakennus on 28-paikkainen lastenkoti. Uudisrakennus korvaa 
Myrskylänkujan toimipisteen lastenkodin tilat. Rakentaminen edellyttää 
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olemassa olevan lastenkodin purkamista. Tontilla oleva vanha 26-paik-
kainen lastenkoti on tullut elinkaarensa päähän. Tontin omistaa Helsin-
gin kaupunki. Vanhan lastenkodin tiloissa on havaittu laajoja sisäil-
maongelmia, joiden poistamiseksi on tehty siirtäviä korjauksia. Laa-
jemmissa tutkimuksissa on todettu, että turvallinen ja terveellinen asu-
minen sekä työskenteleminen tiloissa eivät ole jatkossa mahdollisia. 
Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toimipisteen nykyiset tilat on ra-
kennettu vuonna 1971. Tilat sijaitsevat kahdessa eri rakennuksessa. 

Tontti on ideaalinen toiminnan kannalta. Toiminta on tässä paikassa jo 
vakiintunutta ja osa asuinympäristöään. Liikenneyhteydet ovat toimivat 
ja lähikouluna toimiva Käpylän peruskoulu on merkittävä yhteistyö-
kumppani hoito- ja kasvatusprosesseissa. Asiakkaita on perusteltua 
hoitaa mahdollisimman lähellä kotiympäristöään. Myös hoitokontaktien 
(muun muassa lasten- ja nuorisopsykiatria) jatkuvuuden turvaaminen 
on tärkeää.

Uudishankkeen myötä Hyvösen lastenkodin paikkamäärä nousee. Pää-
töksen paikkamäärän muutoksesta tekee perhe- ja sosiaalipalvelujen 
päällikkö. Samalla tehostetaan laitoksen muuta tilankäyttöä. Uudisra-
kennus suunnitellaan siten, että lastenkodissa on neljä osastoa, joissa 
jokaisessa on seitsemän lasta. Tämän lisäksi tiloissa on itsenäistävän 
osastohoidon huoneet kahdelle nuorelle. Itsenäistävän osastohoidon 
huoneet eivät lukeudu lastenkodin paikkalukuun, vaan nuoret siirtyvät 
niihin osastopaikalta määräajaksi silloin, kun se on heidän itsenäistymi-
seen tarvittavien taitojensa harjoittelemisen kannalta järkevää.

Lastenkodissa tulee työskentelemään arviolta 30 henkilöä kolmessa 
vuorossa seitsemänä päivänä viikossa. Henkilökunta koostuu ohjaajis-
ta sekä johtajasta ja keittäjästä. Lisäksi tiloissa työskentelee psykologi, 
toimistosihteeri ja laitoshuoltaja, jotka eivät ole lastenkodin henkilökun-
taa.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää toiminnan siirtämistä väliaikaisiin ti-
loihin, jotka sijaitsevat Sofianlehdonkatu 8:ssa, rakennuksen B neljän-
nessä ja viidennessä kerroksessa.

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja es-
teettömiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huo-
miota sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuuteen. Uudisrakennuk-
sessa suositaan avaria, helposti valvottavia tiloja. Tiloissa varaudutaan 
myös vaativampaan laitoshoitoon tarpeiden mahdollisesti muuttuessa. 
Tilasuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että tiloihin ei 
synny vaikeasti valvottavia katvealueita.

Hankkeen toteutussuunnittelu ajoittuu välille heinäkuu 2019–maaliskuu 
2020. Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen toteutuvat välillä huh-
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tikuu 2020–joulukuu 2021. Hanke toteutetaan investointihankkeena. 
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeel-
le määrärahaa 8,3 miljoonaa euroa vuosille 2019‒2021. 

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina 
toteutettavista laite- ja irtokalustehankinnoista. Irtaimistoon on varattu 
190 000 euroa (alv 0 %). Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon han-
kintoja.

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty sisäinen 
vuokra on noin 31,95 euroa/htm² kuukaudessa, yhteensä 39 267 euroa 
kuukaudessa ja noin 471 199 euroa vuodessa. Neliövuokran perustee-
na on 1229 htm². Pääomavuokran osuus on 25,16 euroa/htm² kuukau-
dessa ja ylläpitovuokran osuus 6,79 euroa/htm² kuukaudessa. Tuotto-
vaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkis-
tetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan 
valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Määräaikainen laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien vä-
liaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) 
edellyttää, että hankkeelle on haettava poikkeuslupaa sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Piia Vanhatalo, suunnittelija, puhelin: 310 28529

piia.vanhatalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 22.08.2019 
§ 74

HEL 2019-006580 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Hyvösen lastenkodin Myrskylänkujan toi-
mipisteen 18.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 1 447 brm² ja rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 470 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa. Päätös tehtiin ehdolla, että sosiaali- ja ter-
veyslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja so-
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siaali- ja terveysministeriö päättää myönteisesti rakennusinvestointia 
koskevasta poikkeusluvasta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 699
Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunni-
telma (Eiranranta 1)

HEL 2019-008939 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön 
suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 
kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelman mukaiset väistötilat tarvitaan Tehtaankadun ala-
asteen perusparannuksen väistötilaksi ja Grundskolan Norsenin Cyg-
naeus-toimipaikan perusparannuksen aikaiseksi väistötilaksi.

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun 
ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. 
Koulurakennuksessa toteutetaan perusparannus 4/2020−6/2022.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018, § 378 hyväksymän vuoden 2019 ta-
lousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisoh-
jelmassa vuosiksi 2019−2028 Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimi-
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paikan rakennuksen perusparannus sisältyy vuosille 2022−2023 toteu-
tettavana hankkeena. Rakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä.

Väistötilat näille perusparannuksen kohteena oleville kouluille on tarkoi-
tus hankkia vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva 
paviljonki 46 kuukauden ajaksi. 

Hankesuunnitelma

Väistötilapaviljonki on tarkoitus sijoittaa Merikadun ja Eiranrannan väli-
selle pysäköintialueelle (LP-1), joka on toiminut talvisin veneiden talvi-
säilytyspaikkana. Näin vältetään väistötilojen sijoittaminen puisto- tai 
työmaa-alueille. Veneille on osoitettu talvisäilytyspaikka Hernesaaresta. 
Paviljongin rakennuspaikalla sijaitseva jätteiden kierrätyspiste tullaan 
siirtämään uuteen paikkaan hankkeen kustannuksella. 

Eiran alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Paviljongin raken-
nusmassa on jaettu 1- ja 2-kerroksisiin osiin siten, että sen vaikutus 
ympäröiviin näkymiin on mahdollisimman vähäinen. Alueen asukkaille 
on järjestetty tiedotustilaisuus 23.9.2019. Seuraavana vaiheena on ra-
kennuslupahakemuksen jättäminen.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 415 hym², noin 3 600 brm² ja noin 2 800 htm².

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannus arvonlisäverot-
tomana on yhteensä 6 850 000 euroa kustannustasossa 7/2019 (RI 
104,0; THI 187,1).  

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannukset vuokra-
ajalle arvonlisäverottomana yhteensä 4 232 000 euroa. Lisäksi koko-
naiskustannus sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 618 000 eu-
roa. Investointikustannuksiin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelu-
kustannukset, maanrakennustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset 
kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, varaukset sekä rakennuspai-
kan ennallistaminen.  

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoite-
tuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 

Tilakustannus käyttäjälle
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Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen tilakustannuksiin on 3.12.2018 
päivätyssä hankesuunnitelmassa varauduttu enintään 1,7 miljoonaan 
euroon asti. Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparan-
nuksen toteutuksen ajaksi.

Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparannuksen väis-
tötilasta ei ole päätetty vielä. Perusparannuksen hankesuunnitelmaa 
valmistellaan siten, että rakentaminen alkaisi heti Tehtaankadun ala-
asteen perusparannuksen käyttöönoton jälkeen. 

Molempien perusparannusten väistötilat on perusteltua toteuttaa aika-
taulullisesti peräkkäin yhtenä hankkeena. Koska toteuttaminen vaadi-
tussa aikataulussa on haastavaa, esitetään väistötilajärjestelyn toteut-
tamista yhtenä hankepäätöksenä.

Väistötilahankkeen 6,85 miljoonan euron enimmäiskustannus bruttoa-
laa kohden laskettuna on 1 903 euroa/brm². Kustannukset perustuvat 
edullisimpaan neljältä tilaelementtitoimittajalta avoimessa kilpailutuk-
sessa saaduista tarjouksista. Tilaelementtien toimittajille maksettava 
vuokra huoneistoalaa kohden on enintään noin 33 euroa/htm². Ulos-
vuokra on suurehko, koska kustannus kohdistuu lyhyehkölle 46 kuu-
kauden vuokra-ajalle. Tilaelementeistä ulos maksettavan vuokran 
osuus on noin 2/3 enimmäiskustannuksesta. Loput ovat investointikus-
tannuksia. Käyttäjälle väistötilan tilakustannus jyvitetään tilahankkeiden 
käsittelyohjeen mukaisesti nykyisen sisäisen vuokran ylittävältä osuu-
delta 30 vuoden poistoajalle toteutuman mukaan. Lopullinen jyvitys tar-
kistetaan Grundskolan Norsenin Cygnaeus-toimipaikan perusparan-
nuksen hankepäätöksen yhteydessä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

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

Tavoitteena on suunnitella hanke siten, että tilat ovat käytettävissä huh-
tikuussa 2020.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta asiassa

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017 § 865 päättänyt, että kau-
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punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisä-
veroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen 
kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhalli-
tuksella.

Tehtaankadun ala-asteen väistötiloja koskeva toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019, 149 § hyväksynyt Tehtaankadun 
ala-asteen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman. Samalla kaupun-
ginvaltuusto on hyväksynyt valtuutettu Daniel Sazonovin toivomuspon-
nen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvit-
tää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väis-
tötiloihin suunniteltua nopeammin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Eiranranta 1 paviljonki, hankesuunnitelma_23.8.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 79

HEL 2019-008939 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Eiranranta 1 sijoittuvan, tilae-
lementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 
23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
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keen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen pääomitettu 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 
2019 kustannustasossa.

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 700
Rakennusten omistajahallinnon siirto kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnalta kaupunkiympäristölautakunnalle

HEL 2019-006187 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää liitteessä 1 lueteltujen rakennusten 
omistajahallinnon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunkiympä-
ristölautakunnan omistajahallintoon 1.1.2020 alkaen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusluettelo
2 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto kaupunginhallitukselle 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksestä lautakunnan hallinnas-
sa olevien rakennusten siirtämisestä kaupunkiympäristölautakunnan 
omistajahallintoon, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 4.6.2019 (§ 115) kaupunginhal-
litukselle, että kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa 
olevat rakennukset siirretään kaupunkiympäristölautakunnan omistaja-
hallintoon 1.1.2020 lukien ja niistä aiheutuvat sisäiset vuokrat otetaan 
huomioon toimialan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa. 

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten omistajahallinto on keski-
tetty kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon. Siirrettäväksi 
esitettävien rakennuksien osalta omistajahallinnon siirtoa ei ole toteu-
tettu ja nyt esitetty siirto on omistajahallinnon keskittämisen näkökul-
masta perusteltu. 
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Siirrettävät rakennukset ovat pääosin liikuntapalveluiden käytössä ole-
via huolto- ja pukusuojarakennuksia sekä ulkoilutoimintaa tukevia ra-
kennuksia. Rakennusten sijainti ja laajuustiedot on esitetty liitteenä ole-
vassa luettelossa. Siirrettävien rakennusten luetteloa on päivitetty kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen jälkeen kaupunkiympäristön 
toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Siirrettäviä 
rakennuksia on yhteensä 223 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 
24 100 htm².

Rakennusten omistajahallinnon siirrosta on saatu kaupunkiympäristön 
toimialan 3.10.2019 päivätty lausunto.

Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan omistajahallinnon 
siirron valmistelun yhteydessä on toimialojen välillä sovittu, että jatkos-
sa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa siirtyvät kohteet kaupun-
kiympäristön toimialalta pääomavuokrakohteina, jolloin rakennusten yl-
läpito säilyy jatkossakin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Li-
säksi on sovittu, että siltä osin, kun rakennukset on vuokrattu kolman-
sille osapuolille, vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala näistä vuok-
rauksista ja vuokrasopimuksista myös jatkossa. 

Kaupunkiympäristön toimiala tulee solmimaan kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa siirrettävistä rakennuksista sisäisen vuokrauksen pe-
riaatteiden mukaisen vuokrasopimuksen ja perimään kohteista vuonna 
2020 pääomavuokraa yhteensä 2 504 644 euroa. Koska siirtyvät koh-
teet sijaitsevat ulkoilualueiden yhteydessä, ei edellä esitetty pääoma-
vuokra pidä sisällään maanvuokraa, vaan sen kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala maksaa ulkoilualueiden maanvuokrassa. Rakennuksista jat-
kossa perittävä pääomavuokra lisää kaupunkiympäristön toimialan ra-
kennukset-talousarviokohdan tuloja vastaavalla summalla ja siten pa-
rantaa talousarviokohdan toimintakatetta.

Rakennuksiin liittyvät lämpö-, sähkö-, vesi- ym. liittymät siirtyvät Kau-
punkiympäristön toimialan omistajahallintoon, mutta liittymiin liittyvistä 
vuosimaksuista ja käyttöperusteisista kustannuksista vastaa pääoma-
vuokrakohteiden vastuunjaon mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala. Kaupunkiympäristön toimiala korostaa lausunnossaan, että jat-
kossa kohteisiin tehtävät merkittävät kiinteistön kuntoon vaikuttavat yl-
läpitotoimet tulee kirjata systemaattisesti ja kattavasti kiinteistöjen huol-
tokirjatietoihin. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa, että siirtyville rakennuksille on 
olemassa lain edellyttämät luvat ja että rakennukset ovat lain edellyt-
tämien lupien ja määräysten mukaisessa kunnossa siirtoajankohtana. 
Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa siitä, että rakennuksia 
käytetään rakennusluvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. 
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Osaan siirtyvistä kiinteistöistä liittyy merkittävä riski pitkäaikaisen vuok-
rauksen jatkumisesta. Osa kohteista sijaitsee hankalan kulkuyhteyden 
päässä, kuten saarissa ja Helsingin ulkopuolella. Valtaosaan kohteista 
kohdistuu lähitulevaisuudessa suuria investointitarpeita, jos kohteet ha-
lutaan säilyttää käyttökunnossa. Osa rakennuksista on sellaisia, että 
jatkossa tulee arvioida, voidaanko rakennukset myydä tai purkaa kor-
jausvelan rajoittamiseksi.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto ottaa huomioon omista-
jahallinnon siirrosta aiheutuvan talousarviovaikutuksen vuoden 2020 ta-
lousarvion valmistelussa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Rakennusluettelo
2 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto kaupunginhallitukselle 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksestä lautakunnan hallinnas-
sa olevien rakennusten siirtämisestä kaupunkiympäristölautakunnan 
omistajahallintoon, allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.06.2019 § 115

HEL 2019-006187 T 10 01 01 01

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevat rakennuk-
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set siirretään kaupunkiympäristön omistajahallintoon 1.1.2020 lukien ja 
niistä aiheutuvat sisäiset vuokrat lisätään toimialan tulosbudjettiin. 

Luettelo rakennuksista siirtoon tarvittavine tietoineen on esitetty liit-
teessä. Liitteeseen voidaan tehdä pieniä muutoksia tietojen tarkentues-
sa muutosprosessin aikana. Siirrettävät rakennukset ovat pääosin huol-
to- ja pukusuojarakennuksia sekä ulkoilutoimintaa tukevia rakennuksia. 
Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 23 500 m². 

Lisäksi lautakunta totesi, että rakennusten siirron yhteydessä raken-
nuksiin liittyvät vuokrasopimukset eivät siirry kaupunkiympäristölle, jol-
loin kaupungin sisäinen omaisuuden siirto ei vaikuta vuokralaisten 
asemaan.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho(a)hel.fi
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§ 701
Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi valaistuksen lisäämisen 
selvittämisestä

HEL 2018-011170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen (Dani Niskanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 1.1.–30.6.2018 väliseltä ajalta kau-
punginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Dani Niskasen toivomusponnen, 
jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuudet Kannelmäen ja Malmin-
kartanon lisäksi valaistuksen lisäämiseksi muissa Helsingin kaupungi-
nosissa.

Kaupunkiympäristölautakunta on toivomusponnen johdosta antamas-
saan lausunnossa katsonut, ettei erillisen selvityksen tekeminen valais-
tuksen lisäämisen mahdollisuuksista ole tarpeen vaan toimintaa voi-
daan kehittää ulkovalaistuksen tarveselvityksen ja kaupungin LED-
hankkeen pohjalta. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 30.5.2015 § 347 Helsingin ulkovalaistuksen 
tarveselvityksen, valaistuksen tavoitteet ja periaatteet -raportin ohjeelli-
sena noudatettavaksi. Tämä raportti on kaikkia kaupungin julkisia aluei-
ta koskeva valaistuksen tarpeita sekä ulkovalaistukselle asetettavia ta-
voitteita ja suunnitteluperiaatteita koskeva selvitys. Selvityksessä on 
esitetyt jatkotoimenpiteet ovat pääosin työn alla tai valmistuneet.  

Vuonna 2013 käynnistetty Helsinki LED-hanke, jonka tavoitteena on 
nopeuttaa siirtymistä LED valaisinten käyttöön, päivitetään keväällä 
2020. 

Valaistuksen kunnossapitoa on kehitetty systemaattisesti usean vuo-
den ajan. Internet-pohjainen palautejärjestelmä on keskeisessä ase-
massa vikatilanteiden korjaamisissa. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa 
on tärkeässä roolissa ulkovalaistuksen kehittämisessä. Kaupunkiympä-
ristön toimiala kehittää ulkovalaistusta edellä mainittujen suunnitelmien 
mukaisesti.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ponnen ehdottaja

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 118

HEL 2018-011170 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee riittävän ja tasapuolisen valaistuk-
sen tärkeänä koko kaupungin alueella. Hyvällä valaistuksella paranne-
taan viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Hyvä va-
laistus lisää myös alueen vetovoimaisuutta. Valaistuksen on kuitenkin 
oltava tarkoituksenmukaista ja energiatehokasta.  

Helsingin ulkovalaistuksen tavoitteet ja periaatteet on esitetty kaupun-
ginhallituksen vuonna 2015 hyväksymässä Ulkovalaistuksen tarveselvi-
tyksessä. Siinä on kuvattu valaistusperiaatteet erilaisille kaupunkitiloille. 
Selvityksessä on lisäksi esitetty suosituksia jatkotoimenpiteiksi niiltä 
osin, kun periaatteet ja ohjeet on katsottu vaillinaisiksi. Tällaisia ovat 
esimerkiksi kehotus laatia ohjeistus ranta-alueiden valaisemiseksi tai 
joulu- ja kausivalaistuksen käyttöä koskeva ohjeistus. Tarveselvityk-
sessä esitetyt jatkotyöt ovat pääosin työn alla tai valmistuneet.

Kaupunginvaltuusto perusti vuonna 2013 Helsinki LED-hankkeen, min-
kä tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä LED valaisinten käyttöön ulko-
valaistuksessa sekä saavuttaa uuden teknologian avulla parempaa va-
laistusta ja energiasäästöjä. Uusi teknologia mahdollistaa myös valais-
tuksen helpomman säätelyn ja älykkään ohjauksen. Kaupunginhallitus 
määritteli hankkeen reunaehdot vuonna 2015 ja tarkisti niitä vuonna 
2017. Helsingin ulkovalaistusta on kehitetty ohjelman pohjalta. Helsinki 
LED-hanke tullaan päivittämään vuoden 2019 kuluessa.

Valaistuksen kunnossapitoa on kehitetty systemaattisesti jo usean 
vuoden ajan. Vikatilanteiden korjaamisen kannalta keskeisin on vikati-
lanteiden ilmoittamiseen kehitetty internet-pohjainen palautejärjestel-
mä. Sen avulla vikojen korjausajat ovat lyhentyneet merkittävästi. Vial-
listen valopisteiden määrä oli viimeisessä tarkistuslaskennassa tammi-
kuussa 2019 vain 1,18 %. Toimintakuntoinen valaistus lisää turvalli-
suutta ja turvallisuuden tunnetta merkittävästi.

Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa ulkovalaistusta kehitettäessä. 
Asukkailta kerätään säännöllisesti mielipiteitä valaistuksen kehittämi-
seksi. Keskeisin työväline on aluesuunnittelun yhteydessä tapahtuva 
vuorovaikutus, mutta myös esimerkiksi rantojen valaistusperiaatteita 
kehitettäessä ollaan myös tiiviisti yhteydessä asukkaisiin sekä alueiden 
käyttäjiin ja muihin sidosryhmiin. Lisäksi toiveita saadaan esimerkiksi 
nuorten ja vanhusten järjestöiltä sekä eri viranomaisilta.

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää Helsingin ulkovalaistusta edellä 
kuvattujen suunnitelmien ja asiakirjojen pohjalta määrätietoisesti. Va-
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laistuksen lisääminen ei aina ole tarkoituksenmukaista, mutta nykyai-
kaisen teknologian mahdollistamalla paremmalla valaistuksen toteutuk-
sella ja älykkäällä ohjauksella voidaan parantaa alueiden turvallisuutta, 
viihtyisyyttä sekä turvallisuuden tunnetta merkittävästi ja samalla saa-
vuttaa energiasäästöjä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, ettei erillisen selvityksen teke-
mistä valaistuksen lisäämisen mahdollisuuksista olisi tarpeen tehdä, 
vaan toimintaa voidaan kehittää edellä kuvattujen toimintaperiaatteiden 
pohjalta. Samalla tulee varmistaa, että toiminnan käytössä on sen tar-
vitsemat riittävät resurssit.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom(a)hel.fi
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§ 702
Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opettajien ja oppilaiden 
näkemysten huomioimisesta Vuosaaren lukion uudisrakennuksen 
sisällöllisessä suunnittelussa

HEL 2019-003404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
13.3.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 13.3.2019 Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hanke-
suunnitelaman hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla val-
tuutettu Vesa Korkkulan ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan 
selvitetään mahdollisuudet taata uudisrakennukseen riittävä määrä me-
luttomia ja seinällisiä luokkatiloja ja ottaa huomioon entistä selkeämmin 
opettajakunnan ja opiskelijoiden näkemykset rakennuksen sisällöllises-
sä suunnittelussa. 

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukaan Vuosaaren lukio on 
suunniteltu siten, että tilat tarjoavat mahdollisuudet yhteistyöhön, moni-
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puolisten työtapojen käyttöön sekä keskittymiseen, mietiskelyyn ja rau-
halliseen yksilötyöhön. Tavoitteena on ollut luoda muuntojoustava ja 
nykyaikainen oppimisympäristö. Lukiossa on useita toiminnallisia aluei-
ta, joista jokaiseen tulee sekä kiinteillä että siirtoseinillä toteutettuja eri 
kokoisten ryhmien opetukseen soveltuvia intensiivisen työn tiloja, ryh-
mätyötiloja sekä erityisluokkatiloja. Oppimistilanteessa ryhmiä voidaan 
joustavasti yhdistää ja eriyttää jotta saavutetaan toimintaympäristö, jo-
ka tarpeen mukaan tukee keskittymistä,
häiriötöntä työskentelyä ja yhteisöllisyyttä.

Akustiikkaan ja ääneneristykseen kiinnitetään toteutusvaiheessa eri-
tyistä huomiota. Avoimen oppiympäristön akustiikkasuunnittelussa ote-
taan huomioon erityyppiset opetus- ja oppimistilanteet. Tilojen keski-
näisellä sijoittelulla sekä katon, seinien, lattioiden ja kalusteiden vai-
mentavilla pinnoilla edistetään hyvän ääniympäristön toteutumista.

Elinkaarihankkeessa tilasuunnittelun tekniset ja toiminnalliset tavoitteet 
sekä vaatimukset tulee olla elinkaarikilpailutuksen alkaessa valmiit, jot-
ta kaikilla kilpailutukseen osallistuvilla on tasavertaiset mahdollisuudet 
tuottaa tilaajan tavoitteet ja vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Näin ol-
len opiskelijoiden ja henkilökunnan näkemysten ja tavoitteiden kerää-
minen on tehty etupainotteisesti ennen varsinaisen elinkaariprosessin 
alkua.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden näkemyksiä toimivasta toimintaympä-
ristöstä on kerätty järjestetyssä työpajassa. Vuosaaren lukion rehtorilla 
ja lukiolinjan päälliköllä on ollut mahdollisuus kommentoida tilajärjeste-
lyiden toiminnallisuutta. Lisäksi rehtori on osallistunut elinkaarikilpailu-
tuksen pisteytykseen.

Kilpailutusvaiheen päätyttyä on käyttäjiä osallistettu laajemmin suunnit-
telussa. Tämä on toteutettu ja toteutetaan käyttäjäkokouksissa. Ko-
kousten tavoitteena on kehittää kilpailutusvaiheen suunnitelmaa ole-
massa olevassa kustannusraamissa.

Vuosaaren lukion toimintaympäristön kehittämiseksi on haettu
projektirahoitusta opetushallitukselta. Projektirahoituksella on tarkoitus 
palkata projektikoordinoija, joka osallistaa henkilökuntaa uuden toimin-
taympäristön kehittämisessä.

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

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 13.08.2019 § 361

HEL 2019-003404 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Vuosaaren uuden elinkaari-
lukion tavoitteena on ollut luoda kaupunkitasoisesti tasavertainen, 
muuntojoustava ja nykyaikainen oppimisympäristö. Tilat tarjoavat mah-
dollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön sekä 
keskittymiseen, mietiskelyyn ja rauhalliseen yksilötyöhön. 

Lukiossa on useita toiminnallisia alueita, joista jokaiseen tulee sekä 
kiinteillä että siirtoseinillä toteutettuja erikokoisten ryhmien opetukseen 
soveltuvia intensiivisen työn tiloja, ryhmätyötiloja sekä erityisluokkatilo-
ja. Oppimistilanteessa ryhmiä voidaan joustavasti yhdistää ja eriyttää 
jotta saavutetaan toimintaympäristö, joka tarpeen mukaan tukee keskit-
tymistä, häiriötöntä työskentelyä ja yhteisöllisyyttä. Tämä edistää tule-
vaisuuden taitojen kehittämistä, oppiainerajat ylittävien kokonaisuuk-
sien hallintaa ja ymmärtämistä sekä mahdollistaa yhteisopettajuuden. 
Eri kokoiset ja luonteiset tilat vahvistavat opiskelijalähtöisyyttä ja opin-
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tojen henkilökohtaistamista ja lisäävät sen avulla opiskelumotivaatiota 
ja opintojen mielekkyyttä. Tilojen muunneltavuus mahdollistaa tilojen 
tehokkaan käytön sekä myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien 
järjestämisen.

Koko rakennuksen akustiikkaan sekä ääneneristykseen kiinnitetään to-
teutusvaiheessa erityistä huomiota. Uudet oppimisympäristöt edellyttä-
vät hyvin toimiakseen ammattitaitoista akustista suunnittelua, joka on 
alusta saakka ollut vaatimuksena Vuosaaren lukiohankkeessa. Avoi-
men oppiympäristön akustiikkasuunnittelussa otetaan huomioon eri-
tyyppiset opetus- ja oppimistilanteet. Tilojen keskinäisellä sijoittelulla 
sekä katon, seinien, lattioiden sekä kalusteiden vaimentavilla pinnoilla 
edistetään hyvän ääniympäristön toteutumista. Avoimiin tiloihin suunni-
tellaan tekniikkavaraukset äänisuihkuille/kaiuttimille. Noin kolmannek-
seen tiloista toteutetaan peittoäänijärjestelmä. Erittäin hyvät akustiset 
olosuhteet ovat tilojen toimivuuden ja viihtyisyyden ehdoton edellytys. 

Koska Vuosaaren lukiohanke toteutetaan elinkaarihankkeena, sillä on 
ollut vaikutuksia suunnittelun alkuvaiheen osallistamiselle. Tilasuunnit-
telun tekniset ja toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset tulee elinkaari-
hankemuodossa olla elinkaarikilpailutuksen alkaessa valmiit, jotta kai-
killa kilpailutukseen osallistuvilla on tasavertaiset mahdollisuudet tuot-
taa tilaajan tavoitteet ja vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Näin ollen 
näiden tavoitteiden ja vaatimusten kerääminen on tehty etupainottei-
sesti ennen varsinaisen prosessin alkua.

Vuosaaren alueen toimijoita on yhteisissä työpajoissa osallistettu tontin 
selvitysvaiheessa. Näihin vuonna 2017 järjestettyihin kaavoitusproses-
siin mukaisiin osallistamisiin on osallistunut mm. musiikkiopisto ja alu-
een asukkaita. 

Henkilökunnan ja opiskelijakunnan edustajien näkemyksiä toimivasta 
toimintaympäristöstä on kerätty 29.1.2018 olleessa työpajassa. Työpa-
jassa kerättyjä tietoja on hyödynnetty Vuosaaren lukion toiminnallisissa 
tavoitteissa ja vaatimuksissa. Lisäksi valtakunnalliset määräykset ja oh-
jeet (esim. OPH:n ohjeet ja RT-kortit), Helsingin kaupungin tilasuunnit-
telulinjaukset ja uusimmat käsitykset oppimisympäristösuunnittelusta 
(esim. Koulusta oppimisenympäristöksi, Kuuskorpi & Nevari, OPH, 
2018) ovat vaikuttaneet Vuosaaren lukiohankkeen toiminnallisten ta-
voitteiden ja vaatimusten sisältöön. 

Elinkaarikilpailutuksen luonne edellyttää kilpailutusvaiheessa asiakirjo-
jen salassapitoa, mikä puolestaan vaikuttaa suunnittelun alkuvaiheen 
julkisuusasteeseen. Kilpailutusvaiheessa kaikkiin kilpailutusneuvotte-
luihin on kaupungin muiden edustajien lisäksi kutsuttu Vuosaaren lu-
kion rehtori ja lukiokoulutuksen päällikkö, jotka ovat neuvotteluihin osal-
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listuneet mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi tilajärjestelyjen toiminnalli-
suuden kommentointia varten on pidetty erillisiä palavereita Vuosaaren 
lukion rehtorin ja lukiolinjan päällikön kanssa, joista saadut kommentit 
on esitetty urakoitsijoille neuvotteluiden yhteydessä. Näiden komment-
tien perusteella urakoitsijoiden suunnittelevat arkkitehdit ovat kehittä-
neet suunnitelmia paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Suunni-
telmat ovat salassa pidettäviä sopimuksen allekirjoittamiseen saakka, 
millä on ollut vaikutuksia osallistamisen laajuuteen.

Vuosaaren lukion rehtori on osallistunut elinkaarikilpailutuksen pistey-
tykseen. Pisteytyksessä otettiin huomioon sellaiset toiminnalliset tavoit-
teet, joita ei oltu esitetty vaatimuksina kilpailutuksen aloitusvaiheessa ja 
jotka työpajassa ja rehtorin kanssa käydyissä keskusteluissa koettiin 
toiminnan kannalta tärkeiksi. Pisteytyksessä esille nousseet kehitystar-
peet on esitetty urakoitsijoille palautteen muodossa ja ne otetaan huo-
mioon suunnittelun edetessä.

Vuosaaren hankkeen käynnistämistapaaminen palveluntuottajan kans-
sa pidettiin 11.2.2019, jolloin päästiin sopimaan käyttäjäkokouksien 
aloittamisesta ja hankkeen aikataulusta. Käynnistämistapaamisen yh-
teydessä henkilökunnalle esitetiin tämän suunnitteluvaiheen pohjat, 
vaikka materiaali oli vielä salassa pidettävää. Materiaali oli ensimmäis-
tä kertaa nähtävillä henkilökunnalle laajemmin ja sen käsittelyssä ko-
rostettiin tämänhetkisen tiedon salassapitovelvoitetta ja kehittämis-
mahdollisuuksia.

Kilpailutusvaiheen päätyttyä on käyttäjiä laajemmin osallistettu Vuosaa-
ren lukion suunnittelussa. Tämä on toteutettu ja toteutetaan käyttäjäko-
kouksissa. Vuosaaren lukion rehtori päättää ketkä henkilökunnan edus-
tajat osallistuvat käyttäjäkokouksiin. Käyttäjäkokousten tavoitteena on 
kehittää kilpailutusvaiheen suunnitelmaa olemassa olevassa kustan-
nusraamissa. Käyttäjäkokouksia tullaan suunnittelun edetessä pitä-
mään noin 15 kappaletta. 

Ensimmäinen käyttäjäkokous, johon osallistui lukion rehtori ja jossa 
käytiin yksittäisten käyttäjäkokousten sisältöjä läpi, pidettiin 5.3.2019. 
Toinen käyttäjäkokous pidettiin 13.3. eli samana aamuna kuin käyttäjän 
käynnistämistapaaminen pidettiin iltapäivällä. YIT:ltä saatiin lupa poh-
japiirustusten jakamiseen käyttäjille maanantaina 11.3.2019, jolloin 
pohjapiirustukset lähetettiin rehtorille jaettavaksi toiseen käyttäjäko-
koukseen osallistettaville opettajille (luonnontieteet ja kuvataide). Kol-
mas käyttäjäkokous oli 25.3., aiheena musiikkitilat, näyttämö, sali, im-
mersiivinen tila, makerspace ja yhteisöllinen tila. Neljäs käyttäjäkokous 
oli 3.4. aiheena yleiset oppimistilat ja akustiset ratkaisut sekä kulunval-
vonta-alueet ja kuntalaiskäytön rajaukset. Viides käyttäjäkokous oli 
22.5. aiheena tilaohjelman toteutumisen hyötyalatarkastelu, kun esitetty 
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hyötyalaan kuulumattomat tilat, poikkeamat tilaryhmissä, varastotilat, 
kulkutilat jne., kenkäsäilytysratkaisut ja lokerikot, kiintokalustepalave-
reiden ohjelmointi, oppimistiloista mallitilakäsittely, iltakäytön ratkaisu-
jen kehittämisen läpikäyminen. Kuudes kokous oli 11.6. aiheena TVT- 
ja AV-suunnittelun lähtötiedot.

Vuosaaren lukion toimintaympäristön kehittämiseksi on lisäksi haettu 
projektirahoitusta opetushallitukselta. Projektirahoituksella on tarkoitus 
palkata projektikoordinoija, joka osallistaa henkilökuntaa uuden toimin-
taympäristön kehittämisessä. 

Jotta hanke saadaan valmiiksi elokuuksi 2021, täytyi rakennuslupaa 
hakea heti, kun sopimus oli allekirjoitettu, koska rakentamaan on pääs-
tävä loppukesästä 2019. Hankkeen aikataulu on edellyttänyt pikaisia 
päätöksiä huhtikuuhun 2019 mennessä, jotta on pysytty ja pysytään ta-
voiteaikataulussa. Mikäli aikatauluun tulee muutoksia, on olemassa ris-
ki, että hankkeen valmistuminen lykkääntyy.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
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§ 703
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi erikoisopetuspäivien 
järjestämisestä PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yh-
teydessä

HEL 2019-002702 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

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
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettujen tekemiä aloitteita 27.2.2019 kaupungin-
valtuusto hyväksyi valtuutettu Petrus Pennasen ehdottaman toivomus-
ponnen, jonka mukaan tulee selvittää mahdollisuudet järjestää vapaa-
ehtoisia ulkopuolisia asiantuntijoita käyttäviä, oppilaita eri kouluista ko-
koavia erikoisopetuspäiviä esimerkiksi PopUp-kouluna tai Helsinki 
Education Weekin yhteydessä.

Valtuutettu Pennanen oli alkuperäisessä aloitteessaan ehdottanut, että 
kaupunki järjestäisi oppilailleen vapaaehtoisten asiantuntijoiden vetä-
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miä erikoisopetuspäiviä, joista tiedotettaisiin kaikille kaupungin koulujen 
oppilaille ja joihin oppilaat voisivat osallistua yli koulurajojen.

Kaupunginhallitus oli aloitteeseen antamassaan vastauksessa todennut 
mm., että yksi merkittävä opetussuunnitelman tavoite on ylittää oppiai-
nerajoja ja kytkeä oppiminen tosielämän ilmiöihin. Opiskeltavia aiheita 
tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä ja yhteistyö koulun ulkopuo-
listen asiantuntijoiden kanssa on merkittävä osa oppimista. Jokainen 
peruskoulun oppilas opiskelee lukuvuoden aikana vähintään kaksi pit-
käkestoista, oppiainerajat ylittävää ilmiöpohjaista kokonaisuutta.

Aloitteessa esitetyt erikoisopetuspäivät vastaavat opetussuunnitelman 
keskeisiin tavoitteisiin kuten laaja-alaiseen osaamiseen, ilmiöpohjai-
seen opiskeluun ja osallisuuden muotojen vahvistamiseen. Ne ovat il-
miöpohjaista oppimista, jossa voidaan pitkäjänteisesti tutkia maailman 
autenttisia ilmiöitä eri tieteiden näkökulmasta ja erilaisia asiantuntijoita 
hyödyntäen. Peruskouluissa on ollut erilaisia hankkeita, joissa esitettyjä 
kehittämisideoita on jo toteutettu, ja voidaan edelleen toteuttaa (esim. 
PopUp-koulut ja Helsinki Education Week, jolloin oppilaat voivat osallis-
tua sekä kaupungin omien että kansainvälisten asiantuntijoiden järjes-
tämiin työpajoihin).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toivomusponnen johdosta täy-
dentänyt lausuntoa, jonka kasvatus- ja koulutuslautakunta aloitteesta 
antoi. Lukuvuoden 2019–2020 aikana kaupungissa toteutetaan useita 
erilaisia oppimisen tapahtumia, joihin oppilailla eri kouluista on mahdol-
lisuus osallistua. Näissä tapahtumissa käytetään ulkopuolisia asiantun-
tijoita kuten kouluissa muutoinkin.

Helsingin koulujen arkea ja laadukasta oppimista esitellään kansainvä-
lisille vieraille 4.−8.11.2019 järjestettävällä Helsinki Education Week -
tapahtumaviikolla. Viikon teemana on osallistuminen. Helsinki Educa-
tion Week tarjoaa ohjelmaa eri-ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta 
ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat 
paitsi kansainväliset oppimisen asiantuntijat myös suomalaiset ja erityi-
sesti helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat. Tapahtumassa on 
ulkopuolisina asiantuntijoina mm. yliopiston tutkijoita, kansainvälisiä 
asiantuntijoita ja yritysten ja järjestöjen edustajia.

Kuluvan lukuvuoden aikana järjestettävissä PopUp-koulupäivissä on ol-
lut mukana eri ammattien edustajia ja muita asiantuntijoita. Esim. Hii-
denkiven ja Ressun peruskoulut perustivat keskustakirjasto Oodiin Po-
pUp-koulun 29. ja 30. elokuuta. Kaikille avoimessa tilaisuudessa saattoi 
tutustua mm. peruskoulujen tapaan toteuttaa ilmiöoppimista. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala kannustaa kouluja ja oppilaita monenlaisiin 
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oppimisen tilanteisiin, joissa oppija on tekijä ja tutkija PopUp-koulun ta-
paan. 

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

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
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 704
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023

HEL 2019-008170 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–
2023 seuraavan lausunnon:

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on ollut lii-
an alhaisella tasolla jo vuosia. Vuonna 2019 perustienpidon rahoitus on 
ollut ennätysalhainen, 85 miljoonaa euroa.  ELY-keskuksen tienpidon ja 
liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen liikkujat ja tavaramää-
rät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden 
kehityksen myötä. Helsingin alue on koko maan talouden veturi ja sen 
toimintaedellytykset tulee turvata huolehtimalla maantieverkon, siltojen 
ja raskaan liikenteen tarpeellisista investoinneista. Liikenneverkon pal-
velutasoa nostaviin pieniinkään investointeihin rahoitus ei ole riittänyt. 
Riittämättömän rahoituksen vuoksi huonokuntoisten päällysteiden 
osuus kasvaa jatkuvasti.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion osallistuminen tieverkon kehittämiseen siten, että se tukee MAL 
2019 -suunnitelmassa esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on 
erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat Hä-
meenlinnanväylän Kuninkaantammen eritasoliittymä, Malmin (Ilmasil-
lan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren eritaso-
liittymä. Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypuron eri-
tasoliittymä. Itäkeskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun käynnistä-
minen on tärkeää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähivuosina 
voimakkaasti. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saavutetta-
vuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja poistaa 
tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.
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Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020–2023 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut ta-
voitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta 
rahoituksen niukkuus asettaa haasteita tavoitteiden toteutumiselle. 
Helsinkiin esitettyjen investointien määrä on erittäin pieni suhteessa 
liikkujien ja tavaraliikenteen määrään.

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Kehäteille 
asennetut valvontakamerat ovat rauhoittaneet selvästi väylien liikennet-
tä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi myös Helsinkiin suun-
tautuville säteittäisille maanteille lisätä automaattista kameravalvontaa. 
Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Hel-
singin sisääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti 
ajokelistä ja vuorokaudenajasta riippuen.

Maanteiden meluntorjunnan parantaminen jää suunnitelmassa liian vä-
hälle huomiolle. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistu-
vien määrä kasvaa vielä nykyisestä, joten asuntoalueiden meluntorjun-
nalle on suuri tarve. Nykyisten vanhojen, usein liian matalien ja huono-
kuntoisten meluesteiden parantamisen pitäisi sisältyä suunnitelmaan.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 on tiehankkeita Hel-
singin kaupungin alueella erittäin vähän: vain valtatie 7:n Puroniityn sil-
lan ja valtatie 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaukset. Seuraavat tär-
keät tiehankkeet, jotka puuttuvat suunnitelmasta, tulisi käynnistää 
suunnitelmakaudella 2020–2023:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maankäytön kehit-
tämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropolia. Eritasoliitty-
mä parantaa valtakunnan vilkkaimman maantien liikenneturvallisuutta 
merkittävästi. Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja rakennussuunnit-
telu pitäisi käynnistää viipymättä. Helsingin kaupunki on investointi-
suunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteuttami-
seen vuosina 2021–2023. 
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- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022. 

- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on in-
vestointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen to-
teuttamiseen vuosina 2022–2024. 

- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen 
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on 
investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden 
toteuttamiseen vuosina 2023–2024. 

- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki 
on investointisuunnitelmassaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2024–2025. Hankkeen rakennussuunnitteluun 
tulee varautua sitä ennen. 

- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin alu-
een maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet on esitetty HSL:n 
KUHA -suunnitelmassa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 30.7.2019
2 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023
3 Vuoden 2019 hankkeet kartalla
4 Vuosien 2020-2023 hankkeet kartalla

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 104 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/17
21.10.2019

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 
vuosille 2020–2023 on mahdollista antaa lausunto 31.10.2019 men-
nessä. Lausunnot on tällöin mahdollista ottaa huomioon laadittaessa 
seuraavia suunnitelmia.

Suunnitelman sisällöstä

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on Suomen vilkkaimmin liiken-
nöidyn ja valtakunnallisesti merkittävimmän alueen tienpito. Uuden-
maan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteensuunnitelma 2020–2023 
kattaa Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueet. Liikennevas-
tuualueeseen kuuluu yli 9 000 km maanteitä. Suunnitelmassa kuvataan 
alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja 
siinä on esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa oleva tienpidon rahoitus 
mahdollistaa. Suunnitelmassa ei esitetä suurimpia useiden miljoonien 
eurojen kehittämishankkeita, joiden toteutus vaatii käytännössä edus-
kunnan myöntämää erillisrahoitusta. Suunnitelmaa laadittaessa nykyi-
sen hallituksen hallitusohjelma ja linjaukset eivät olleet vielä selvillä. 

Tienpitoa on jo pitkään toteutettu yhä niukkenevin budjettivaroin, vaikka 
alue on jatkuvasti kasvussa. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueelle on osoitettu määrärahat perusväylänpi-
toon ja joukkoliikennepalveluihin.

Uudenmaan ELY-keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2019 on 
noin 85 miljoonaa euroa. Määräraha käytetään pääosin tiestön päivit-
täiseen kunnossa- ja ylläpitoon. Tieverkon parantamisinvestointeihin ei 
ole osoitettu lainkaan rahoitusta vuodelle 2019, eikä Helsingin kohtei-
siin suunnitelmakaudella 2020–2023.

Tienpidon perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuo-
dessa neljänneksellä, ja samaan aikaan liikennesuorite Uudenmaan 
ELY-keskuksen hallinnoimalla tieverkolla on kasvanut huomattavasti. 
Lisääntyvä liikenne lisää tiestön kulumista ja siten myös perusrahoituk-
sen tarvetta.

ELY-keskuksen liikennestrategian päätavoitteina on tarjota elinkeinoe-
lämälle hyvät toimintaedellytykset ja tehokasta logistiikkaa, sekä asuk-
kaille sujuvaa arkea ja mahdollisuuksia kestäviin liikkumisvalintoihin. 
Tavoitteet on konkretisoitu neljän toiminta-linjauksen avulla: kustannus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 105 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/17
21.10.2019

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

tehokkaat kuljetusketjut, kestävä yhdyskuntarakenne ja liikkumisratkai-
sut, turvallisuutta kaikille tienkäyttäjille ja digitalisaatiolla uusia toimin-
tamalleja.

Merkittävämmän lisän perustienpidon rahoitukseen ovat tuoneet valta-
kunnalliset lisärahoitusohjelmat: 600 miljoonan euron korjausvelkaoh-
jelma vuosille 2016–2018 ja 364 miljoonan euron perusväylänpidon li-
särahoitusohjelma vuosille 2017–2019. Ensin mainitusta ohjelmasta 
Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle kohdistui yhteen-
sä noin 51 miljoonaa euroa ja jälkimmäisestä noin 24 miljoonaa euroa. 
Näillä ohjelmilla on pystytty tilapäisesti pysäyttämään korjausvelan 
kasvu. Näiden kahden lisärahoitusohjelman merkitys tienpitoon oli hy-
vin merkittävä ja vastaavasti pudotus rahoituksen osalta ohjelmakau-
sien nyt päättyessä on tuntuva. 

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun suurten liikennemäärien johdosta tiestö kuluu 
keskimääräistä nopeammin. Riittävän rahoituksen saaminen perustien-
pitoon on välttämätöntä, jotta liikenneverkon toimivuus ja turvallisuus 
voidaan taata. Perustienpitoon osoitetun rahoituksen vuosittaista tasoa 
olisi pysyvästi saatava nostettua nykyistä suuremmaksi, jotta korjaus-
velan kasvu saadaan taittumaan.

Pääkaupunkiseudun merkitys koko maan kehityksen ja elinkeinoelä-
män kannalta on keskeinen, joten rahoitusta olisi osoitettava selvästi 
nykyistä enemmän myös seudun investointihankkeisiin. Nykyisellään 
valtion rahoitus Uudenmaan ELY-keskukselle on hyvin vähäistä ja pai-
nottuu pieniin yksittäisiin parannushankkeisiin. Seudun liikenneverkkoa 
on pystyttävä kehittämään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 30.7.2019
2 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020-2023
3 Vuoden 2019 hankkeet kartalla
4 Vuosien 2020-2023 hankkeet kartalla
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 682

HEL 2019-008170 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 458

HEL 2019-008170 T 08 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi Uudenmaan ELY-keskuksen tien-
pidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023 kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Talous ja toimintaympäristö

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on ollut lii-
an alhaisella tasolla jo vuosia. Teiden korjausvelkaa on tämän johdosta 
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jouduttu vähentämään valtion tilapäisellä erillisrahoituksella. ELY-kes-
kuksen tienpidon ja liikenteen rahoitustasoa tulisi nostaa, sillä alueen 
liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat 
maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin alue on koko 
maan talouden veturi ja sen toimintaedellytykset tulisi turvata huolehti-
malla maantieverkon tarpeellisista investoinneista.

Helsingin alueen kehittyminen sekä liikenteen ja kuljetusten toiminta-
varmuuden turvaaminen edellyttävät valtion sitoutumista yhteishank-
keisiin ja niiden rahoitukseen. Helsingin kaupunki on investointiohjel-
massaan varautunut omalta osaltaan valtion kanssa yhteishankkeina 
toteutettavien kohteiden kustannuksiin. Välttämättömiä maanteiden pa-
rantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien rahoituksella. 
Maanteiden tienpidon kustannusjaossa tulisi noudattaa maantielakiin 
sekä Suomen Kuntaliiton ja Liikenneviraston hyväksymään ohjeistuk-
seen (nk. sininen kirja) perustuvia yhteisesti sovittuja periaatteita.

Valtion panostaminen maantieverkon kehittämiseen siten, että se tukee 
MAL 2019 -suunnitelmassa esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoit-
teita, on erittäin perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita 
ovat Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä, Malmin 
(Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä ja Länsiväylän Koivusaaren 
eritasoliittymä. Kehä I:n kehittämistä tulisi jatkaa toteuttamalla Myllypu-
ron eritasoliittymä. Itäkeskuksen eritasoliittymän jatkosuunnittelun 
käynnistäminen on tärkeää, sillä Itäkeskuksen aluetta kehitetään lähi-
vuosina voimakkaasti. Vuosaaren sataman toimintavarmuuden ja saa-
vutettavuuden takaamiseksi tulisi panostaa Kehä III:n toimivuuteen ja 
poistaa tavaraliikenteelle haitallisia pullonkauloja.

Tieverkon tulee olla turvallinen ja mahdollistaa tehokkaat kuljetusketjut 
sekä kestävä yhdyskuntarakenne ja -liikkuminen. Tieverkon turvalli-
suuden ja toimivuuden takaamiseksi siltojen ja painumien korjauksille 
tulisi olla oma, muista investoinneista erillinen rahoituksensa.

Toiminta ja tavoitteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 korostuu liikenteen 
rooli kokonaisvaltaisena palveluna. Liikennestrategiaan 2025 kootut ta-
voitteet on konkretisoitu hyvin neljän toimintalinjauksen avulla, mutta 
rahoituksen niukkuus asettaa suuria haasteita tavoitteiden toteutumi-
selle. Helsinkiin esitettyjen investointien määrä on erittäin pieni suh-
teessa liikkujien ja tavaraliikenteen määrään.

Suunnitelmassa korostuu myös turvallinen liikkuminen. Kehäteille 
asennetut valvontakamerat ovat rauhoittaneet selvästi väylien liikennet-
tä. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi myös Helsinkiin suun-
tautuville säteittäisille maanteille lisätä automaattista kameravalvontaa. 
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Myös vaihtuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää tulisi laajentaa etenkin Hel-
singin sisääntuloväylille, joilla liikenteen nopeustaso vaihtelee suuresti 
ajokelistä ja vuorokaudenajasta riippuen.

Maanteiden meluntorjunnan parantaminen jää suunnitelmassa liian vä-
hälle huomiolle. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä meluhaitoille altistu-
vien määrä kasvaa vielä nykyisestä, joten asuntoalueiden meluntorjun-
nalle on suuri tarve. Nykyisten vanhojen, usein liian matalien ja huono-
kuntoisten meluesteiden parantamisen pitäisi sisältyä suunnitelmaan.

Investointikohteet

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2020-2023 on tiehankkeita Hel-
singin kaupungin alueella erittäin vähän: vain Vt 7:n Puroniityn sillan ja 
Vt 3:n Pirkkolantien siltojen peruskorjaukset. 

Seuraavat tärkeät tiehankkeet, jotka puuttuvat suunnitelmasta, tulisi 
käynnistää suunnitelmakaudella 2020–2023:

- Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä. Hanke on kokonaisvaikutta-
vuudeltaan Kehä I:n suunnitteluhankkeista Itäväylän liittymän jälkeen 
paras. Liittymän läheisyydessä on useita merkittäviä maankäytön kehit-
tämishankkeita kuten Stadin ammattiopisto ja Metropolia. Eritasoliitty-
mä parantaisi myös tien liikenneturvallisuutta merkittävästi. Hankkeen 
tiesuunnitelma on valmis ja rakennussuunnittelu pitäisi käynnistää vii-
pymättä. Helsingin kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut 
omalta osaltaan hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2023.

- Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Helsingin 
kaupunki on talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan 
hankkeen toteuttamiseen vuosina 2021–2022.

- Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä. Helsingin kaupunki on ta-
lousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen toteut-
tamiseen vuosina 2022–2024.

- Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela, lisäkaistat, linja-
autoliikenteen parantaminen ja meluesteet (sisältää Kuninkaantammen 
eritasoliittymän). Ruuhkautuvalla väylällä bussiliikenteen sujuvuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen on tärkeää. Helsingin kaupunki on 
talousarvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeiden to-
teuttamiseen vuosina 2023–2024.

- Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä. Helsingin kaupunki 
on talous-arvioehdotuksessaan varautunut omalta osaltaan hankkeen 
toteuttamiseen vuosina 2024–2025. Hankkeen rakennussuunnitteluun 
tulee varautua sitä ennen.
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- Maanteiden meluntorjuntahankkeet. Valtion väylien meluntorjunta-
hankkeita tulee kiirehtiä meluhaittojen vähentämiseksi. Helsingin alu-
een maanteiden kiireellisimmät meluntorjuntakohteet on esitetty HSL:n 
KUHA -suunnitelmassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Pätynen, liikenneinsinööri: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi
Helena Ström, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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§ 705
Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta

HEL 2019-002044 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja kolme muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä rakentamat-
tomien, tonttien välissä kulkevien reittien osalta ja joko rakentaa kaa-
voitetut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltai-
sen käytön. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala työskente-
lee luvattoman puisto- ja katualueiden yksityiskäytön ratkaisemiseksi 
alueiden käytön ohjauksen, valvonnan ja asemakaavoituksen keinoin. 

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalo-
valtaisilla alueilla. Osa reiteistä on kaavoitettu toimimaan osana luon-
nonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialueen läpi. Osa kuu-
luu metsäverkostoon. Osa rakentamattomista katu- ja puistoalueista on 
liitetty viereisiin tontteihin. Kaikki tontin omistajat eivät ole kiinnostunei-
ta maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- ja 
katualueeksi.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut alle 15 valtuutettua. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 683

HEL 2019-002044 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.05.2019 § 285

HEL 2019-002044 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aloitteessa toivotaan, että kaupunki valvoo yleisten alueiden käyttöä 
tehostetusti varsinkin Koillis-Helsingin alueella sijaitsevien rakentamat-
tomien, tonttien välissä olevien reittien osalta ja joko rakentaa kaavoite-
tut kujanteet tai vuokraa niitä sekä kieltää kujanteiden omavaltaisen 
käytön.

Yksityisen käytön laajeneminen yleisille alueille ei ole sallittua ilman 
asianmukaista lupaa. Kaupunkiympäristön toimialan tehtäviin lukeutuu 
alueiden käytön ohjaus ja valvonta. Tämä sisältää muun muassa luvat-
toman maankäytön valvonnan ja maa-alueiden vuokrauksen. Maa-
alueita vuokrataan harkintaan perustuen vuokrausta hakeville. Osassa 
tapauksista vuokraus ei ole mahdollista esimerkiksi yleisen edun näkö-
kulmasta. Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii toiminnassaan asukkai-
den tasapuolisuuteen ja työskentelee luvattoman puisto- ja katualuei-
den yksityiskäytön ratkaisemiseksi niin alueiden käytön ohjauksen ja 
valvonnan kuin asemakaavoituksen keinoin.

Yksityisten pihojen luvatonta laajentamista rakentamattomalle puisto- ja 
katualueelle tapahtuu muillakin alueilla kuin aloitteessa mainittujen ra-
kentamattomien reittien kohdilla. Kaupunkiympäristön toimiala ratkai-
see esiin tulevia tapauksia pääsääntöisesti kehottamalla kirjallisesti 
poistamaan luvattomia rakenteita, istutuksia ja laitteita. Jos luvattoman 
maankäytön tekijä ei kehotuksesta huolimatta poista luvattomia raken-
teita tai tekijää ei saada selville, alueiden valvonta antaa viranomaiselle 
tutkintapyynnön. Rangaistuksena on sakko ja mahdollisesti myös va-
hingonkorvaus. Saatu korvaussumma käytetään alueen ennallistami-
seen. 

Aloitteessa mainittuja rakentamattomia reittejä on erityisesti pientalo-
valtaisten alueiden asemakaavoissa. Osa näistä on kaavoitettu toimi-
maan osana luonnonmukaista hulevesiverkostoa tai väylinä korttelialu-
een läpi. Osa puolestaan kuuluu metsäverkostoon ja ovat ekologisia 
yhteyksiä.

Asemakaavoituspalvelussa on joidenkin asemakaavan muutosten yh-
teydessä liitetty rakentamattomia katu- ja puistoalueita viereisiin tont-
teihin. Kaikki tontinomistajat eivät ole kuitenkaan olleet kiinnostuneita 
maa-alueen lunastamisesta, jolloin alue on jäänyt edelleen puisto- tai 
katualueeksi.

Puuttuvista reiteistä nousee esille aluesuunnitelmissa reittitarpeina. 
Kaikkia näitä reittejä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista tai kustan-
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nustehokasta toteuttaa rakennettuina reitteinä vaan ne voidaan toteut-
taa kevyemmin polkumaisina.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 09 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi
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§ 706
Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasva-
tuksen koulutuksesta opettajille

HEL 2018-011178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

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
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään nuorten aloitteita 24.10.2018 kaupunginvaltuusto hy-
väksyi valtuutettu Johanna Sydänmaan ehdottaman toivomusponnen, 
jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia tarjota moni-
puolista seksuaalikasvatuskoulutusta opettajille ja lisätä koulutuksien 
sähköistä tiedottamista etenkin terveystietoa opettaville opettajille.

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 § 582 vastannut valtuutettu Alviina Ala-
metsän samaa aihetta koskevaan aloitteeseen. Vastausta varten on 
saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 115 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/19
21.10.2019

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

Kaupunginhallitus totesi aloitevastauksessaan, että asiallinen ja oikea-
aikainen seksuaalikasvatus on tärkeä osa koulujen ja oppilaitosten työ-
tä. Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä 
kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat pereh-
tyneet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutus-
ta Loistosetlementin toimesta, ja osa on kouluttautunut tätäkin pidem-
mälle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ostanut saman setle-
mentin kautta koulutusta myös opettajille. Koulujen ja oppilaitosten reh-
toreille 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. Helsinki on 
aloittamassa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jossa annetaan 
henkilöstölle valmiuksia tunnistaa netissä tapahtuvaa seksuaalista häi-
rintää ja auttaa häirinnän uhreja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala varmistaa yhteistyössä koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja oppilai-
toksissa on seksuaalikasvatuksen osaajia, ja teemoja käsitellään katta-
vasti. Kaupunkitasoinen opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, et-
tä asia otetaan puheeksi myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien 
kanssa.

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

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
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
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Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 685

HEL 2018-011178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.10.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 707
Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

294 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

295 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

296 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle sekä Taloushallinto-
palvelut-liikelaitokselle.

297 §, Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispor-
mestareiden toimivallan täsmentäminen

Kaupunginhallitus perustaa strategiajohtajan viran kaupunginkansliaan 
1.1.2020 alkaen. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakou-
lututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erin-
omainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi 
tehtävässä edellytetään englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista 
taitoa.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään strate-
giajohtajan viran julkisen haun.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

298 §, M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin seudun liikenne –kun-
tayhtymälle.

Tiedoksi HKL:n johtokunnalle.

299 §, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianran-
ta)
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

300 §, Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan 
korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

301 §, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Pat-
terimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (Liikenne ja infrastruktuuri), Helsingin hallinto-oi-
keudelle, Turvallisuus ja kemikaalivirastolle (Tukes), muutoksenhakijoil-
le sekä muistutuksen tekijöille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle ja pelas-
tuslautakunnalle.

302 §, Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston ase-
makaava ja asemakaavan muutos (nro 12520)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, He-
len Oy:lle sekä Helsingin Luonnonsuojeluyhdistykselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kau-
punginmuseolle.

303 §, Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (Vesihuolto), Helen 
Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, maankäyttö- ja kaupunkira-
kenteelle, asemakaavoitukselle ja kaupunkiympäristön tonteille.

304 §, Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muu-
tos (nro 12486)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayh-
tymälle, hakijoille sekä niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, 
jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samal-
la ilmoittaneet osoitteensa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2019 119 (125)
Kaupunginhallitus

Asia/20
21.10.2019

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

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kau-
punginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.

305 §, Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

306 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoin-
nista

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

307 §, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä 
toimintasuunnitelmasta

Ei toimenpidettä.

308 §, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön li-
säämisestä

Ei toimenpidettä.

309 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16-18 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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§ 708
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41 ja 42 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 8.10.2019 (pl. § 492 

koskien kävelykes-
kustan laajentamista 
ja maanalaista ko-
koojakatua, jonka 
pormestari on 
18.10.2019 § 199 
päättänyt ottaa kau-
punginhallituksen 
käsiteltäväksi) 

  

- ympäristö- ja lupajaosto 10.10.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 8.10.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.10.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto 10.10.2019
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 8.10.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto 17.10.2019
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos 8.10.2019
- työterveysliikelaitos 16.10.2019
- rakentamispalveluliikelaitos  
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- liikenneliikelaitos 10.10.2019 ja 
17.10.2019

  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 688, 689, 690, 691, 692, 693, 701, 702, 703, 704, 705, 
706, 707 ja 708 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 694 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 53 d §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 695, 696, 697, 698, 699 ja 700 §: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 
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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.

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Otto Meri

Kaisa Hernberg Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.11.2019.


