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Kokousaika 13.01.2020 16:00 - 16:37

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Borgarsdottir Sandelin, Silja varajäsen
Urho, Ulla-Marja 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
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Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Patosalmi, Mervi tutkija

asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:22, läsnä: 
osa 13 §:ää

Vilkama, Katja tutkimuspäällikkö
asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:22, läsnä: 
osa 13 §:ää

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
1 - 18 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
1 §

Juha Summanen hallintojohtaja
2 §, 8 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
3 - 7 §, 9 - 18 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
1 - 18 §
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§ Asia

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

2 Asia/2 V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston vara-
jäsenen valinta

3 Asia/3 V 29.1.2020, Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyt-
töä

4 Asia/4 V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten 
tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)

5 Asia/5 V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala)

6 Asia/6 V 12.2.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen kou-
lun toteuttamiseksi

7 Asia/7 V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alu-
een YVA-menettelystä

8 Asia/8 Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

9 Asia/9 Finnishcourses.fi -palvelun ylläpitopalvelua koskeva hankintaoikaisu-
vaatimus

10 Asia/10 Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille Suoja-Pirtti ry:n ja Y-
Säätiö sr:n toteuttaman hankkeen valmistelusta tehdyn kantelun joh-
dosta

11 Asia/11 Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi 65 vuotta täyttäneiden 
vammaisten päivätoiminnasta

12 Asia/12 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje

13 Asia/13 Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

14 Asia/14 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

15 Asia/15 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

16 Asia/16 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
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Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi  sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

17 Asia/17 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyt-
tösuunnitelman vahvistamiseksi

18 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 1
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 Tomi 
Sevanderin ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Reetta Vanha-
sen ja Wille Rydmanin.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
V 29.1.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston va-
rajäsenen valinta

HEL 2019-013165 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Jonna Temoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
liikuntajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee _________ varajäseneksi (Pekka Löfmanin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jonna Temosen (Kok.) 7.6.2017 § 274 vara-
jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostoon vuonna 
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2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jonna Temonen pyytää 16.12.2019 eroa 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen luotta-
mustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 16.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 3
V 29.1.2020, Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen 
käyttöä

HEL 2019-012937 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen mukaisesti siten, että muutokset tulevat voimaan 15.2.2020 al-
kaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön esitetään muutosta, joka liittyy valtionperintöjen käyt-
töön. Hallintosäännön muutoksessa toimivalta valtion perintönä saadun 
ja kaupungille luovutetun omaisuuden käytöstä lisätään toimialalauta-
kunnan yleiseen toimivaltaan ja poistetaan sosiaali- ja terveyslautakun-
nan erityisestä toimivallasta.

Kaupunginhallituksen 13.1.2014 (§ 42) tekemän päätöksen perusteella 
valtion perintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperuste 
ja käyttötarkoitus on sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät avus-
tukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan sosiaali- ja terveystoimialan 
voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisen 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hallintosäännön 18 lu-
kuun 1 §:ään on kirjattu sosiaali- ja terveyslautakunnan erityiseen toi-
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mivaltaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- 
ja terveyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää valtion perintönä saaman ja kaupungille luo-
vuttaman omaisuuden käytöstä.

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1§:n mukaan perintö menee valtiolle, 
jollei perillisiä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan 
omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä on vii-
meksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, 
jossa omaisuus sijaitsee. Asetuksessa valtion perintönä saaman omai-
suuden luovuttamisesta (1257/2007) 1 §:n mukaan valtiolle perintökaa-
ren tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 63 §:n nojalla tullees-
ta omaisuudesta tulee Valtiokonttorin ilmoittaa sille kunnalle, jossa pe-
rittävä on viimeksi asunut. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä 
ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Valtiokonttori lähettää kun-
nan kirjaamoon ilmoituksen jokaisesta haettavasta kuolinpesästä heti, 
kun pesänhoitajalta on saatu perukirja ja tieto siitä, että valtiolle perin-
tönä tulleessa kuolinpesässä on omaisuutta. Ilmoitusten liitteenä on 
osaksi valmiiksi täytetty hakemuslomake. Hakemuslomakkeessa kun-
nan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus 
haettavalle omaisuudelle. Valtiokonttori luovuttaa omaisuuden tähän 
käyttötarkoitukseen. Hallintosäännön mukaan kaupunginlakimiehen 
toimivaltaan kuuluu valtion perintönä saadun omaisuuden hakeminen 
kaupungille ja sen vastaanottaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.6.2019 (§ 213) Helsin-
gin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet, jossa hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistyö on Helsingissä määritelty laajasti eri toi-
mialojen keskinäiseksi yhteistyöksi sekä yhteistyössä toteutettavaksi 
kolmannen sektorin ja kaupunkilaisten kanssa. Hallintosääntömuutok-
sessa mahdollisestaan valtionperintövaroilla Helsingin hyvinvointisuun-
nitelman tavoitteisiin vastaaminen. Hallintosääntömuutoksen jälkeen 
kaupunginhallitus tekee päätöksen valtion perintönä kaupungille tule-
vien kuolinpesien hakuperusteista ja käyttötarkoituksesta. Tarkoitukse-
na on käyttää valtionperintövaroja jatkossa myös kulttuuriavustuksiin.

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. 
Aiemmin valtionperinnöt olivat tasetilillä eikä niitä kirjattu tulosvaikuttei-
sesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston muuttuneiden ohjeiden mu-
kaan vuoden 2019 alusta lukien valtionperinnöt on kirjattu tuloihin ja 
menoihin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tuloutettiin taseessa olleet val-
tionperinnöt sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle (5 10 01). 
Vuoden 2020 talousarviossa valtionperinnöistä myönnettävien avustus-
ten määrä on kirjattu talousarvion liitteeseen 1 Vuoden 2020 talousar-
vioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvaus-
määrärahat. Hallintosäännön muutoksen jälkeen on tarkoituksena uu-
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distaa talousarvion kirjauskäytännöt ja valtionperinnöistä avustuksina 
jaettavat määrärahat osoitetaan talousarviossa. Valtionperintöinä saa-
tavia tuloja seurataan ja tulojen perusteella arvioidaan vuosittain talou-
sarviovalmistelun yhteydessä toimialalle valtionperinnöistä osoitetta-
vien määrärahojen määrä avustuksiin. Kaupunginhallituksen yleisen 
toimivallan perusteella voidaan tarvittaessa osoittaa myös kesken vuo-
den kaupunginhallituksen erillispäätöksellä valtionperinnöistä määrära-
hoja toimialoille.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset on kuvattu liitteessä 2. Ne on 
käsitelty sääntötyöryhmässä.

Hallintosääntöön esitettävät muutokset

Hallintosäännön 10 luvun toimialalautakunnan yleinen toimivalta 1 §:n 
3 momenttiin esitetään lisättäväksi uusi kohta 9 valtionperintönä saa-
dun ja toimialalle osoitetun omaisuuden käytöstä. Hallintosäännön 18 
luvun erityinen toimivalta sosiaali- ja terveystoimialalla 1§:n 1 momentin 
2 kohta esitetään poistettavaksi tarpeettomana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 4
V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennus-
ten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi)

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitse-
vien asuinrakennusten tontin (A) 33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 
33390/2 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kuninkaantammen keskustan asemakaavan muutos nro 12150 on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa 15.1.2014, 10 § ja se on saanut lain-
voiman 28.2.2014. Tontti 33390/1 on osoitettu asemakaavassa asuin-
rakennusten korttelialueeksi (A). Tontille saa rakentaa asuntoja enin-
tään 6000 k-m2. Tontille tulee toteuttaa liiketiloja vähintään 1000 k-m2. 
Tontin osoite on Ultramariinikuja 1–3.

Tontti 33390/2 on osoitettu asemakaavassa autopaikkojen korttelialu-
eeksi (LPA).

Asemakaavan ote on liitteenä 2.
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Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 10.6.2019, 446 § päättänyt varata asuntotontin 
33390/1 luovutettavaksi hintakilpailulla kynnysrahamenettelyä käyttäen 
sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon. Tontti on tarkoitus luo-
vuttaa vuokraamalla. Lisäksi hintakilpailun voittajalle on tarkoitus vuok-
rata samassa korttelissa sijaitseva autopaikkatontti 33390/2.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaat-
teet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti. Hintatason var-
mistamiseksi on pyydetty ulkopuolisen asiantuntijan arviolausunto.

Pysäköintitontin (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyttä-
miä periaatteita. Kaupungin yleisen käytännön mukaan autopaikkatont-
tien (LPA) vuosivuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vä-
hintään yhtä (1) euroa. 

Tonttien maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti:

Esitetyt hinnat eivät alita vyöhykemallin mukaisia hintoja, kun otetaan 
huomioon tonttikohtaiset erityistekijät. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika päättyisi 
31.12.2080. 

Toimivalta

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

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12150

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 559

HEL 2019-010984 T 10 01 01 02

Ultramariinikuja 1-3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kaare-
lan Kuninkaantammessa sijaitsevan asuinrakennusten tontin (A) 
33390/1 ja pysäköintitontin (LPA) 33390/2 vuokrausperiaatteet vahvis-
tetaan liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 asti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi
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§ 5
V 29.1.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala)

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Munkkiniemessä sijaitsevan asuinker-
rostalotontin 30145/6 (AK) sekä Konalassa sijaitsevan pysäköintitontin 
32011/12 (LPA) vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 
saakka.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Munkkiniemi tontti 30145/6

Munkkiniemeen Talinrannan asuinalueelle laadittu asemakaavan muu-
tos nro 12467 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2018, 289 § 
ja se on saanut lainvoiman 29.11.2018. Asuinkerrostalojen korttelialu-
een (AK) tontin 30145/6 rakennusoikeus on 5 300 k-m². Tontin pinta-
ala on 5 550 m² ja ensisijainen osoite Muusanpolku 1. Tontti on merkit-
ty kiinteistörekisteriin 19.6.2019.
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Asemaakaavan ote liitteenä 2.

Konala tontti 32011/12

Konalaan Vuorikummuntielle laadittu asemakaavan muutos nro 12506 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.3.2019, 115 § ja se on saanut 
lainvoiman 15.5.2019. Asemakaavan muutos koskee korttelin 32011 
tontteja 1, 2, 3, 5 ja 6 sekä katualuetta. Asemakaavamuutos liittyy kort-
telin 32011 tonttien 1, 2, 3, 5 ja 6 täydennysrakentamiseen, josta on 
syntynyt tarve myös velvoiteautopaikkojen lisäämiseen. Korttelin 32011 
asuntonttien maanomistajia ovat Asunto Oy Vuorikumpu ja perustetta-
va asunto-osakeyhtiö.

Tontti 32011/12 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Tontille 
on osoitettu tonttijaolla lohkottavien asuntotonttien pysäköimispaikat. 
Tontin 32011/12 osoite on Vuorikummuntie 3 ja pinta-ala 207 m². Tontti 
on rekisteröity 2.8.2019.

Asemakaavan ote liitteenä 3.

Maaperä

Munkkiniemi tontti 30145/6

Alueella on aiemmin ollut jäteveden puhdistamo, joka on purettu. Tästä 
syystä alueella saattaa olla rakennusjätettä tai vanhoja perustuksia. 

Käytettävissä olevien tietojen mukaan alue on puhdistettu ympäristövi-
ranomaisten 28.2.2007, 31 § antaman päätöksen mukaisesti. Ympäris-
tökeskus on 1.4.2008 hyväksynyt kunnostuksen ja todennut, että alu-
een maaperään jääneet tavoitepitoisuuksien ylitykset eivät riskitarkas-
telun perusteella aiheuta toimenpiteitä. Maaperään jääneet tavoitepitoi-
suuden ylittävät maa-ainekset poistetaan tarvittaessa rakentamisen yh-
teydessä. 

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudisraken-
tamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella tai sen maaperäs-
sä mahdollisesti olevat rakennus- ja muut jätteet sekä vanhat raken-
teet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustukset tai muut 
vastaavat. Kaupunki korvaa pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
aiheutuneet tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räiset kustannukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksis-
ta on sovittu vuokranantajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Alemman ohjearvon alittavista haitta-ainepitoisuuksista aiheutuvia toi-
menpiteitä tai kustannuksia ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen 
maaperän puhdistamisena.
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Vuokranantaja ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta vii-
västymisestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista, joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua. 

Konala tontti 32011/12

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueella ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka olisi saattanut aiheuttaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista.

Varauspäätös

Munkkiniemi tontti 30145/6

Kaupunginhallitus on 5.11.2018, 691 § päättänyt varata tontin 30145/6 
(aiempi tontti 30145/2) Helsingin kaupungin asuntotuotannolle hitas-
omistusasuntojen suunnittelua varten muun muassa ehdoin, että va-
rauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauspäätöksessä mainit-
tuja lisäehtoja sekä hitas- ja hintakontrolloitujen omistusasuntojen ton-
tinvarausten lisäehtoja. 

Konala tontti 32011/12

Tonttipäällikkö on 8.11.2018, 61 § päättänyt maankäyttösopimuksen 
tekemisestä Asunto Oy Vuorikummun kanssa. Päätöksen mukaan 
asemakaavan muutosehdotukseen nro 12506 liittyen kaupungin omis-
taman katualueen osa muutetaan autopaikkojen korttelialueen tontiksi 
32011/12, joka osoitetaan korttelin 32011 asukkaiden käyttöön.

Tontti 32011/2 on vuokrattu lyhytaikaisesti YIT Suomi Oy:lle perustetta-
van asunto-osakeyhtiön lukuun 15.6.2020 saakka.

Vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tontin sijainti ja käyttötar-
koitus sekä samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuok-
rausperiaatteet. 

Munkkiniemi tontti 30145/6

Vertailutietona todetaan, että kaupunginvaltuusto on 15.2.2017, 96 § 
päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 28. kaupungi-
nosan (Oulunkylä) asuinrakennustontin (A) 28327/1 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa. Tontille on rakennettu 
vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.
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Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017, 303 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan 10. kaupunginosan (Sörnäinen) 
asuinkerrostalotontit (AK) 10627/3 ja 4, 10628/1–5 sekä 10629/4–7 tai 
niistä muodostettavat tontit pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana hitas-asuntojen ja/tai Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen tukemien asuntojen osalta 37 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 17.1.2018, 10 § päättänyt oikeuttaa kaupun-
kiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 20. kau-
punginosan (Länsisatama) asuntotontit (AK) 20076/1–3 tai niistä vas-
taisuudessa muodostettavat tontit, siten että tonttien (AK) vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 
hitas-asuntotuotannon, valtion korkotukeman vuokra-asuntotuotannon 
ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta 38 euroa.

Kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § vahvistanut Helsingin kaupungin 
kaupunginosan 17. (Pasila) asuinkerrostalotonttien (AK) 17115/1 ja 8, 
17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1–2, 17127/1–2 sekä 17128/1–2 vuok-
rausperiaatteet siten että, vuosivuokra määrätään pitäen perusteena vi-
rallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tont-
tien osalta vähintään 31 (605 euroa / ind. 1951) euroa ja hitas-
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 37 (722 euroa / 
ind. 1951) euroa.

Kaupunginvaltuusto on 11.9.2019, 247 § vahvistanut Helsingin kau-
pungin 26. kaupunginosan (Koskela) asuinkerrostalotonttien (AK) 
26967/1 ja 26968/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet siten että, vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannus-indeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana asumisoikeustuotanto-
na toteutettavien tonttien osalta vähintään 30 euroa (nykyarvo 3/2019, 
ind.1961 on noin 588 euroa ja ns. ARA-alennuksen aikana noin 470 
euroa) ja hitas-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähin-
tään 36 euroa (nykyarvo 3/2019, ind. 1961 on noin 706 euroa).

Konala tontti 32011/12

Kaupungin yleisen käytännön mukaan pysäköintitonttien 
(LPA)vuosivuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin ”loka-
kuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähin-
tään yhtä (1) euroa. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti tätä käy-
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täntöä esitetään noudatettavaksi tontin 32011/12 vuokrausperiaattei-
den osalta.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Munkkiniemi tontti 30145/6

Ottaen huomioon tontin sijainti, käyttötarkoitus ja vertailutiedot sekä 
muut seikat asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontin 30145/6 vuo-
sivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana hitas-omistusasuntotuotantona toteuttavan tontin 
osalta vähintään 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (10/2019, ind 
1973) noin 710 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,76 €/kk/m². Asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolis-
ten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Konala tontti 32011/12

Kaupungin yleisen käytännön mukaan autopaikkatonttien (LPA) vuosi-
vuokran perusteena on pidetty elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähintään yhtä (1) 
euroa. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta, mikä 
määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti ja muiden 
tonttien 5 %.

Molempien tonttien vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta siten, että 
vuokra-aika päättyisi 31.12.2080. 

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
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2 Kartta_Liite_2
3 Kartta_Liite_3

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.11.2019 § 558

HEL 2019-010815 T 10 01 01 02

Muusanpolku 1 ja Vuorikummuntie 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 että Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan asuntotontin 30145/6 
(AK, kerrostalo) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukai-
sesti.

 että Helsingin Konalassa sijaitsevan autopaikkatontin 32011/12 
(LPA) vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 6
V 12.2.2020, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen kou-
lun toteuttamiseksi

HEL 2019-007157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Mari Holopainen ja 15 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että 
kiinteistöstrategian myötä Helsinki aikoo mittavasti parantaa rakennus-
ten hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta. Suomessa on rakennettu ja 
palkittu useita hirsisiä kouluja ja päiväkoteja, mutta Helsingissä ei ole 
rakennettu merkittävää julkista hirsirakennusta. Aloitteessa esitetään, 
että Helsingin kaupunki toteuttaa hirsirakenteisen koulun.

Kaupunginhallitus toteaa, että hirsirakentamiseen liittyvät haasteet ovat 
samoja kuin muussa puurakentamisessa. Lisäksi hirsirakentamiseen 
liittyy seuraava erityispiirteitä:
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 Hirsiseinän lämmöneristävyys on lähtökohtaisesti heikompaa kuin 
muilla seinäratkaisuilla.

 Hirsirakenteisten rakennusten ilmatiiveyttä pidetään lukuisten liitos-
kohtien vuoksi huonompana kuin kivi- tai puutalossa.

 Hirsirakennukset ovat sekä vaaka- että pystyrakenteiden osalta 
herkkiä äänen sivutiesiirtymille, eli ääni kulkeutuu herkästi puura-
kennetta pitkin ulkoa rakennuksen sisälle sekä huoneesta toiseen.

 Hirren positiivisina pidetyt sisäilmaominaisuudet perustuvat siihen, 
että hirsinen seinärakenne solidina (yksiaineisena) rakenteena on 
kosteusteknisesti riskittömämpi kuin kerroksellinen seinärakenne ti-
lanteessa, jossa rakenteeseen pääsee kosteutta. Hirren ohella on 
tarjolla muitakin yksiaineisia rakennusmateriaaleja kuten kenno-
harkko. Myös CLT:tä saa nykyisin yksiaineisena tuotteena.

 Hirsirakenne soveltuu huonosti avoimen ja muuntojoustavan oppi-
misympäristön toteuttamiseen. Koulurakennuksissa hirsi soveltuu-
kin lähinnä julkisivuihin kevyiden väliseinien ollessa levyrakenteisia. 

Julkisena hankkijana Helsingin kaupungin on vaikeata suosia yhtä ra-
kennustuotetta muiden kustannuksella. Rakennustuotteen valinnan tu-
lee perustua siihen, mikä ratkaisu kulloinkin tuottaa lopputuloksen, joka 
parhaiten täyttää sille asetetut tavoitteet.

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti puurakentamisen kehitystä Suo-
messa ja ulkomailla mukaan lukien muiden kuntien hirsirakennushank-
keet. Hirsirakennuksilla ei kuitenkaan ole osoitettavissa ylivertaisia tek-
nisiä ominaisuuksia muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Hirsira-
kennusten merkittävimpänä erona muuhun puurakentamiseen verrat-
tuna voidaan pitää siihen liittyviä positiivisia mielikuvia. Lisäksi hirsira-
kentaminen luo rakennuksen ulko- ja sisätilojen arkkitehtuurille voimak-
kaan oman luonteensa, mistä johtuen hirsirakennus tulee sijoittaa alu-
eelle, johon se soveltuu ja jonka kaupunkikuvaan ja imagoon se tuo li-
säarvoa. 

Helsingin kaupunki edistää puurakenteisten ja hirsisten koulujen toteu-
tumista parhaiten järjestämällä näiden suunnittelusta kilpailuja, joissa 
toteuttaja osallistuu suunnitteluratkaisun kehittämiseen ja asettamalla 
tavoitteet ja vaatimukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat puisista ra-
kennevaihtoehdoista kuhunkin kohteeseen parhaat tavoitteet täyttävän 
rakenneratkaisun mukaan lukien hirsirakennus. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösesi-
tys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginval-
tuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
2 Kymp lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
V 12.2.2020, Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alu-
een YVA-menettelystä

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Uuteen valmisteluun siten, että todetaan 

"erillisen YVA-menettelyn käynnistämisen Malmin lentokentän alueen 
rakentamishankkeista olevan perusteltua hankkeiden ympäristö- ja il-
mastovaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Silja Borgarsdottir Sandelin, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Atte Kaleva ja 21 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia ei 
ole toistaiseksi arvioitu kokonaisuutena. Rakentamishankkeet aiheutta-
vat todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja erityisesti mittavien hankkeiden yhteisvaikutus 
ympäristölle on todennäköisesti hyvin haitallinen. Vaikutukset kohdistu-
vat erityisesti alueen yhtenäisen laajan niittyalueen monimuotoiseen 
biotooppiin ja useisiin suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Aloittees-
sa esitetään, että kaupunki käynnistää viipymättä Malmin lentokentän 
alueen rakennushankkeista kattavan ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn. 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017, YVA-laki) 
määrittää ne hankkeet, jotka edellyttävät laissa tarkoitettua YVA-
menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet on lueteltu YVA-lain 
liitteessä 1 ja ne liittyvät mm. eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, 
kaivostoimintaan, vesirakentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteolli-
suuden laitoksiin, energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liiken-
teeseen sekä vesi- ja jätehuoltoon.

YVA-lain alaisilla hankkeilla on tyypillisesti osoitettavissa nk. hankkees-
ta vastaava taho ja se vain harvoin on viranomainen. Yleislakina viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) eli nk. SO-
VA-lakia. Kuntien ja maakunnan liittojen laatimien kaavojen ympäristö-
vaikutusten arvioinnista puolestaan säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslaissa (132/1999). Sen 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua merkit-
tävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 1 
§ sisältää luettelon arvioitavista seikoista.

Kaupunginhallitus toteaa, että Malmin lentokentän suunnittelualueen 
rakentamishankkeiden ympäristövaikutuksia on arvioitu kokonaisuute-
na Helsingin yleiskaava 2016:ssa (tullut voimaan 5.12.2018) sekä 
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Malmin lentokentän kaavarungossa, joka pääosin on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 9.11.2016 ja eteläosan osalta 
11.12.2018. Kaavarungon mukainen suunnittelualue on noin 300 heh-
taarin suuruinen. Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään 
alueelle laadittujen ja laadittavien asemakaavojen sekä muun tarkem-
man suunnittelun yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunnan lausun-
nosta käyvät tarkemmin ilmi yleiskaavan ja kaavarungon yhteydessä 
tehdyt eri luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvat inventoinnit ja selvi-
tykset. Kaupunginhallitus viittaa lautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei 
YVA-lain mukainen menettely tule sovellettavaksi lentokentän alueen 
suunnittelussa vaan tutkimukset ja selvitykset tulevat tehtäviksi kaavoi-
tuksen edetessä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen nojalla. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Lausun-
nosta on äänestetty.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 858

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raa-
tikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 594

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Hankenumero 5264_182

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmin lentokentän alueen maankäytön muutosten vaikutuksia ympä-
ristöön on selvitetty ja selvitetään edelleen osana alueen kaavoituspro-
sessia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

Kaavatilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Malmin len-
toaseman alueelle on osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-
merkinnällä ja asuntovaltainen alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleis-
kaavan mukaisesti tarkoitus kehittää pääasiassa asumisen, puistojen, 
virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Malmin 
lentokentän alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016. Kaupunkiympäristölauta-
kunta hyväksyi 11.12.2018 kaavarungon tarkennuksen, joka koskee 
alueen eteläosaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malmin lentoa-
seman rakennuksia koskevan asemakaavan muutoksen 16.1.2019. 
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavanmuutoksien 
laatiminen on vireillä. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaikutuk-
sia on arvioitu kokonaisuutena Helsingin yleiskaavassa sekä Malmin 
lentokentän kaavarungossa. 
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Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan teh-
tävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että kaavan sisältövaatimukset 
täyttyvät. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla yleiskaavalla on 
arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia. Malmin lentokentän kaavarunko 
ei ole oikeusvaikutteinen, mutta työssä laaditut selvitykset ovat kattavat 
ja huomioivat koko sen alueen, johon kaavarungossa suunnitelluilla 
maankäytön muutoksilla on vaikutuksia. Yleiskaavaa ja kaavarunkoa 
on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyödynnetty 
molemmissa suunnitelmissa. Kummankaan kaavasuunnitelman hyväk-
symisen esteenä ei ole ollut riittämättömät tai puutteelliset selvitykset. 

Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään alueelle laadittujen 
ja laadittavien asemakaavojen sekä tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Alueen asemakaavojen muuttaminen perustuu lain edellyttämään 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyt-
tämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan (2016) vaikutuksia on arvioitu lain edellyttämäs-
sä laajuudessa. 

Merkittävimpiä muutosalueita nykytilaan verrattuna ovat kaupunkibule-
vardien varret sekä Malmin lentokenttäalue. Näiden alueiden muutok-
set aiheuttavat myös yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset. Yleis-
kaavan vaikutuksia ja arviointiprosessia on kuvattu yleiskaavan selos-
tuksessa (Yleiskaavan vaikutukset s. 102–148).

Yleiskaavan valmistelun aikana arviointityö on kulkenut rinnan kaavan 
valmistelun kanssa. Vaikutusten arviointia on tehty sekä suunnittelu-
työssä että viranomaisyhteistyössä. Vaikutuksia on siten otettu huo-
mioon samalla, kun kaavan valmistelu etenee ja eri suuntaan vaikutta-
vien vaikutusten välillä on etsitty yhteisvaikutuksiltaan parasta suunnit-
teluratkaisua.

Kaavarungon vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen kaavarungon toteuttamisen vaikutuksia on 
arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, inven-
tointiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallin-
non paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten 
on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja 
maastossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarun-
golla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusa-
lueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, 
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elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen 
koko Koillis-Helsingin alueelle.

Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaiku-
tuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-
sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaiku-
tuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota kei-
noihin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on ar-
vioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakentamisen vaikutuksia luonnonarvoihin on selvitetty osana yleis-
kaavan vaikutustenarviointia luontoinventointitietojen pohjalta (Ramboll 
Oy 2014). Arvioinnin kohteena oli Helsingin uuden yleiskaavan kaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen (mukaan lukien Malmin lentokent-
tä) ja lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset luonnonympäristöön. 

Lajitietoa on kartoitettu edelleen Malmin lentoaseman kaavarungon ja 
vireillä olevien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Maankäytön 
suunnitteluratkaisuja on sovitettu vireillä olevissa kaavahankkeissa tar-
kemmin yhteen tunnistettujen luontoarvojen kanssa. 

Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016 
ja 2017, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita 
on selvitetty vuonna 2016 ja liito-oravia on selvitetty vuonna 2016 ja 
2018. Vuoden 2019 liito-oravaselvitys ja perhosselvityksen päivitys 
ovat raportointivaiheessa. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun 
muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. 
Näiden selvitysten pohjalta tiedetään monien lajien esiintymisalueet. 
Tuotettu selvitysaineisto kattaa huomattavasti suunnittelualueita laa-
jemmat alueet. Luontoselvitysten ja verkostotarkastelujen laajuus kat-
taa usein koko kaupungin alueen. Selvityksiä päivitetään ja tarkenne-
taan säännöllisesti. Suunnittelualueella ei ole ollut tiedossa kasvupaik-
koja, joissa voisi olettaa esiintyvän uhanalaisia kasvilajeja. Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt.

Luontoarvojen säilyminen

Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on pyritty ottamaan huo-
mioon huomattava osa luontoarvoista. Malmin lentokentän kaavarun-
gossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria eli kol-
mannes koko suunnittelualueesta. Uudessa kaupunkirakenteessa vihe-
ralueet sijoittuvat verkostomaisesti ja ne kytketään osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Alueen luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea 
suunnittelemalla ja hoitamalla aluetta. Monipuolisilla hoitotoimilla huo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 25 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/7
13.01.2020

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

lehditaan ja kunnioitetaan nykyistä kasvillisuutta, mutta voidaan myös 
rakentaa uusia elinympäristöjä niittylajistolle. Niittymäisiksi puistoa-
lueiksi varatuilla alueilla on mahdollista säilyttää tai korvata osa avoi-
mista elinympäristöistä ja samalla rakentaa uutta kaupunkiluontoa. Poi-
kittaisten viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta 
puistosiltaa pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys paran-
tavat myös alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Asemakaavan muutosten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on jatkunut suunnittelun tarkentuessa. Nallenrin-
teen asemakaavanmuutoksen yhteydessä on laadittu lisätarkasteluja 
mm. Longinojan valuma-alueesta ja vesienhallinnasta, liikennemelusta 
ja maaperän pilaantuneisuudesta ja selvitetty asemakaavan toteuttami-
sen vaikutuksia liittyen yhdyskuntatalouteen, pysäköintiin, liikennejär-
jestelmään, puistoverkostoon, vesihuollon järjestämiseen, hulevesien 
käsittelyyn ja tasaukseen ja esirakentamiseen. Luontovaikutusten ar-
vioimiseksi on täydennetty selvityksiä liito-oravista ja perhosista. 

Malmin lentokentän alueen seuraavien asemakaavoitettavien osien yh-
teydessä prosessi jatkuu samaan tapaan: kaavasuunnitelmien taustak-
si tullaan laatimaan riittävät tutkimukset ja selvitykset, ja kaavaproses-
sissa arvioidaan suunnitelmien merkittävät vaikutukset. 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liit-
tyvät eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesira-
kentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, ener-
gian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jä-
tehuoltoon.

Tattarisuon lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vai-
kutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia eri vaihtoehtojen kautta, jois-
sa muuttujina olivat laitoksen sijainti ja polttoainemuoto. Lämpölaitok-
sen asemakaavoitus on käynnistymässä arviointimenettelyssä tutkitun 
eteläisen vaihtoehdon pohjalta. 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei lähtö-
kohtaisesti sovelleta viranomaisen vireille panemiin hankkeisiin. Viran-
omaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki). SOVA-laki 
velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista viranomaisten val-
mistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on todennäköisesti 
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merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, asetukseen 
tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet hankkeiden lu-
pa- tai hyväksymispäätöksille (HE 259/2016, s. 7). SOVA-lain 7 §:n 2 
momentin mukaan tämän lain mukaista ympäristöarviointia vastaavasta 
ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laatimisen yhteydessä sää-
detään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöarviointi tehdään näin 
ollen kaavoituksen yhteydessä maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 9 §:n 
mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaupunkirakentamiseen liittyvän kaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan osana kaavoitusprosessia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaa-
van merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä ote-
taan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on 
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvi-
tykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.

Kaavan vaikutusten selvitysvelvollisuus kohdistuu näin ollen kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja niiden kautta esiin nouseviin selvitystarpei-
siin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan laissa tarkoitettuja 
kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-

roihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-

teen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 

ympäristöön;
6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten riittävyys.
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Käsittely

26.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 8
Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2019-012933 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus 

 myönsi tiimipäällikkö Taneli Nissiselle eron nimistötoimikunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi tiimipäällikkö Jouni Heinäsen (yleiskaavasuunnittelija Jussi 
Mäkisen henkilökohtainen varajäsen) nimistötoimikunnan varajäse-
neksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 11.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi tiimipäällikkö Taneli Nissisen 17.6.2019 § 454 
varajäseneksi nimistötoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikau-
deksi. Taneli Nissinen on 11.12.2019 pyytänyt eroa nimistötoimikunnan 
varajäsenen luottamustoimesta työsuhteen päättymisen vuoksi. 
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Kuntalain (410/2015) 79 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää tiimipäällikkö Jouni Heinäsen va-
litsemista yleiskaavasuunnittelija Jussi Mäkisen varajäseneksi eroa 
pyytäneen tiimipäällikkö Taneli Nissisen tilalle.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 11.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Nimistötoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 9
Finnishcourses.fi -palvelun ylläpitopalvelua koskeva hankintaoikai-
suvaatimus

HEL 2019-009750 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Druid Oy:n 23.10.2019 jättämän hankin-
taoikaisuvaatimuksen, joka koskee Finnishcourses.fi -verkkopalvelun 
ylläpitopalvelua koskevaa viestintäjohtajan päätöstä 16.10.2019 § 42.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian viestintäosaston Finnishcourses.fi-verkkosivuston 
ylläpitopalvelu kilpailutettiin kevennetyllä menettelyllä. Tarjouspyyntö 
HEL 2019-009750 lähetettiin 18.9.2019 kolmelle yritykselle. Tarjous-
pyyntöä tarkennettiin hankinnan kohteen osalta ilmoittamalla tästä säh-
köpostitse kaikille tarjoajille ja samalla tarjousaikaa pidennettiin. Tar-
jousten lopullinen määräaika oli 2.10.2019 klo 16.00. Määräaikaan 
mennessä saapui kolme tarjousta. 
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Tarjouskilpailussa palvelulle haettiin teknistä ylläpitoa ja hostingia sekä 
pienimuotoista jatkokehitystä. Tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan tarjouk-
sessaan kiinteä kuukausihinta ylläpitopalvelulle ja kiinteä tuntihinta jat-
kokehitystyölle. Tarjouspyynnön mukaan ylläpitopalvelun tuli sisältää 
vähintään: palvelun ympärivuorokautinen tekninen valvonta, julkaisujär-
jestelmään ja sen lisäosiin tietoturvapäivitysten valvonta ja asennus, si-
vuston ongelmien korjaaminen yhdessä toimittajan kanssa sovitun kii-
reellisyysluokituksen mukaan (esim. kriittinen, vakava, haittaava -
tasoilla), sivuston säännöllinen varmuuskopiointi, testiympäristö, palve-
luja koskevan dokumentaation laadinta ja ylläpito, kävijäseurantatyöka-
lujen kytkentä sekä tukipalvelu virka-aikana (klo 9-17 välillä/ arkisin 9-
16, vakiintuneen käytännön mukaan).

Tarjoajista Druid Oy ei ilmoittanut ylläpitopalvelulle kiinteää kuukausi-
hintaa. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi han-
kintayksikön oli hylättävä tarjous tarjouspyynnön vastaisena. 

Hankintapäätös lähetettiin tarjoajille 16.10.2019. Druid Oy teki hankin-
taoikaisuvaatimuksen 23.10.2019. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty 
määräajassa. 

Druid Oy:n tarjous on ollut epätäydellinen hinnan ilmoittamisen osalta. 
Tarjoajan ilmoittaman teknisen ylläpitopalvelun olisi tullut sisältää myös 
palvelinympäristöön liittyvät kustannukset kiinteänä kuukausihintana. 
Palvelun hinnasta osa on ilmoitettu muodossa ’alkaen (..) euroa kuu-
kaudessa’. Tämän johdosta hinta ei ole tarjouspyynnössä tarkoitetulla 
tavalla vertailukelpoinen. Lisäksi tarjouspyynnössä oli ilmaistu, ettei 
osatarjouksia hyväksytä.

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia kuu-
lemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 135 §:n mukaan asianosainen voi hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua sellaiseen hankintayk-
sikön päätökseen, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia (pienhan-
kinta).

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupun-
ginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 16.10.2019 § 42

HEL 2019-009750 T 02 08 02 00

Päätös

Vs. viestintäjohtaja päätti hyväksyä Konsepto Oy:n (Y 1952456-8) tar-
jouksen Finnishcourses.fi-palvelun ylläpitopalvelusta kokonaistaloudel-
lisesti edullisimpana. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 32 316 euroa laskennalli-
selle neljälle vuodelle.

Sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankintasopimus 
sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitetta-
valla sopimuksella. 

Kustannukset maksetaan sisällöntuotannon InfoFinlandin sisäiseltä tilil-
tä 1877000103.

Päätöksen perustelut
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Finnishcourses.fi on vuonna 2012 avattu Helsingin, Espoon, Vantaan, 
Kauniaisten, Turun ja Tampereen kaupunkien käytössä oleva verkkosi-
vusto, josta kuntalaiset saavat kattavasti tietoa suomen kielen kursseis-
ta. Helsingin kaupunki vastaa InfoFinland-palvelua koskevan yhteistyö-
sopimuksen (HEL 2016-011129) pohjalta myös Finnishcourses.fi-
sivuston teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Sivustoa uudistetaan avoimen lähdekoodin projektina, jossa julkaisujär-
jestelmäksi on valittu Drupal. Uudistustyöstä on tehty erillinen hankinta 
(HEL 2019-000638 T 02 08 02 00), joka ei sisällä sivuston ylläpitopal-
velua.  

Ylläpitopalvelun hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynny-
sarvon alittavana pienhankintana. 

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 18.9.2019 päivättyyn 
tarjouspyyntöön (HEL 2019-009750). Tarjouspyyntö lähetettiin 
18.9.2019 sähköpostitse kolmelle Drupal-ratkaisuille ylläpitopalvelua 
tarjoavalle yritykselle: Citrus Solutions Oy, Druid Oy, Konsepto Oy.

Tarjouspyyntöä tarkennettiin hankinnan kohteen osalta ilmoittamalla 
tästä sähköpostitse kaikille tarjoajille ja samalla tarjousaikaa pidennet-
tiin. Tarjousten määräaika oli 2.10.2019 klo 16.00. Määräaikaan men-
nessä saapui kolme tarjousta: Citrus Solutions Oy, Druid Oy ja Konsep-
to Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Kolmesta tarjouksesta kaksi oli tarjouspyynnön mukaisia. 

Citrus Solutions ja Konsepto Oy olivat tarjonneet ylläpitopalvelun hin-
nalle kiinteän kuukausimaksun ja jatkokehityksen tuntihinnan erikseen. 

Druidin tarjouksessa ylläpitopalvelulle ei ollut ilmoitettu kiinteää kuu-
kausihintaa, joten se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien tasa-
puolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä 
Druid Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Ko-
konaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin vertailuhinnal-
taan halvinta tarjousta.

Vertailuhinta lasketaan seuraavien palveluiden hinnoista: viisi henkilö-
työpäivää jatkekehitystä (37,5 htt) + kaksitoista kuukautta ylläpitoa = 
vertailuhinta.
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Hintavertailu:
Citrus Solutions Oy: 12 633,75 euroa
Konsepto Oy: 8 079,00 euroa

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
on tehnyt Konsepto Oy.

Lisätiedot
Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja, puhelin: 09 310 73367

eija.kyllonen-saarnio(a)hel.fi
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§ 10
Selvityksen antaminen apulaisoikeuskanslerille Suoja-Pirtti ry:n ja 
Y-Säätiö sr:n toteuttaman hankkeen valmistelusta tehdyn kantelun 
johdosta

HEL 2019-011423 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi apulaisoikeuskanslerille seuraavan selvityksen: 

Helsingin kaupunki toteaa, että tontinvarausasian valmistelun kannalta 
kyseessä on nykyisen, voimassa olevan asemakaavan mukainen toi-
minta. Toiminnan luonteen muuttuminen ei ole ollut tontinvarausesityk-
sen valmistelun lähtökohtana. Asian valmistelu on ollut asianmukaista. 
Kaupunki on huolehtinut asian riittävästä tiedottamisesta.

Päätös jota kantelu koskee

Kaupunginhallitus on 8.4.2019, 245 § päättänyt varata Y-Säätiö sr:lle 
Suutarilasta tontin (40094/14) kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asu-
misen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnit-
telua varten. Kyseessä on asian valmistelua koskeva päätös. Päätös 
on liitteenä 1.

Apulaisoikeuskanslerille tehty kantelu koskee kyseinen tontinvarausa-
sian valmistelua. Kantelijan mukaan hanketta on valmisteltu hiljaisesti 
ainakin vuodesta 2017 lähtien, hankkeesta ei ole tiedotettu alueen 
asukkaita, asukkaat eivät ole voineet tuoda esiin mielipiteitään asiasta 
eikä valmistelussa ole tehty vaikuttavuusarviointeja. 

Tontin varaaminen

Tontin varausta koskeva asia tulee pääsääntöisesti vireille hakemuk-
sella. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan ja kaupungin välillä voi-
daan käydä vapaamuotoisia neuvotteluja tulevasta hankkeesta ja sen 
soveltuvuudesta alueelle.

Suoja-Pirtti ry on 17.8.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt tontin varaamis-
ta suunnittelua varten. Ennen hakemuksen jättämistä Suoja-Pirtti ry:n 
ja kaupungin edustajat ovat neuvotelleet hankkeesta. Hakemus on liit-
teenä 2.

Tontin varauksessa on kyse kaupungin yksipuolisesta päätöksestä, et-
tä se ei varaa taikka luovuta tonttia varausaikana muille ja että kaupun-
ki tulee vastaisuudessa luovuttamaan varatun tontin varauksensaajalle 
edellyttäen, että varaaja on noudattanut varausehtoja. Varaus tehdään 
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ainoastaan suunnittelua varten, eikä se suoraan taikka nimenomaisesti 
oikeuta tontin saamiseen. 

Varausesitystä on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan eri palveluiden sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Edelly-
tykset kyseisen hankkeen toteuttamiseksi on selvitetty huolellisesti ja 
perusteellisesti.

Valmistelun ja tiedottamisen osalta voidaan todeta, että kaupunkiympä-
ristölautakunnan 26.2.2019 ja kaupunginhallituksen 8.4.2019 kokous-
ten esityslistojen valmistuttua on esitys ollut kuntalain 29 §:n 2 momen-
tin mukaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muuttaminen

Alueella on voimassa asemakaava nro 9419 (hyväksytty 30.3.1988, 
voimaan 15.4.1988). Asemakaavan mukaan tontti kuuluu sosiaalitointa 
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS). 
Ote asemakaavasta on liitteenä 3.

Y-Säätiö sr:n ja Suoja-Pirtti ry:n tarkoituksena on toteuttaa tontilla päih-
dehuollon kuntouttavaa asukastoimintaa. Kyse on toiminnasta, joka on 
nykyisen, voimassa olevan asemakaavan mukaista toimintaa. Toimin-
nan luonteen muuttuminen ei ole ollut tontinvarausesityksen valmiste-
lun lähtökohtana. Tontilla on sijainnut päihdekuntoutujien asuntoja 
1970-luvulta lähtien ja toiminta on vakiintunut alueelle. Tontinvarauksen 
tavoitteena on toiminnan jatkumisen turvaaminen.

Tontinvaraus on tehty kumppanuuskaavoitusta varten. Tontin käyttöä 
voidaan tehostaa rakentamalla vanhan rakennuksen tilalle asuinkerros-
talo. Tämä edellyttää asemakaavan muutosta.

Tontille toteutettavan uuden asumisyksikön rakentaminen vaatii luvan 
asemakaavasta poikkeamiseen, sillä hetkellisesti rakennusoikeutta on 
verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan mahdollisesti noin kak-
sinkertainen määrä. 

Tontin varaamisen lisäksi asiassa on siten kyse myös mahdollisesta tu-
levasta asemakaavamuutoksesta ja asemakaavasta poikkeamisesta. 
Näin ollen asukkaiden osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet 
turvataan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti. Laissa 
tarkoitettuja keinoja ovat esimerkiksi osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man pitäminen nähtävänä sekä palautteiden ja muistutusten keräämi-
nen. 

Tontille sijoittuva uudisrakennus on maankäytön näkökulmasta kau-
pungin strategian mukaista ja hankkeella edistetään toimivaa sekä kai-
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kille suunnatun kaupunkiympäristön toteutumista. Lisäksi toiminta edis-
tää asuntotuotantotavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallitus on tontinvarauksen yhteydessä todennut, että kau-
punginhallitus pitää tärkeänä, että tulevaa asumisyksikköä suunnitel-
taessa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön vä-
littömässä läheisyydessä. Samalla kaupunginhallitus on kehottanut Y-
Säätiötä lisäämään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen asiasta on järjestetty päätök-
sen mukaisesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kaupunginhallitukselle osoitetut vaatimukset

Kaupungin kirjaamoon on 23.4.2019 saapunut yksityishenkilön tekemä 
oikaisuvaatimukseksi otsikoitu asiakirja koskien kaupunginhallituksen 
8.4.2019, 245 § tekemää tontinvarausta sekä valitus, jossa vaaditaan 
päätöksen oikaisua. Lisäksi kaupungin kirjaamoon on 9.5.2019 saapu-
nut seitsemän yksityishenkilön tekemä yhteinen vaatimus, jossa vaadi-
taan päätöksen kumoamista ja palauttamista valmisteltavaksi.

Edellä mainittujen kirjelmien osalta voidaan todetaan, että kaupungin-
hallitus on 3.6.2019, 417 § tehnyt muutoksenhakukelpoisen päätöksen, 
jolla kaupunginhallitus on päättänyt jättää sille osoitetut vaatimukset 
tutkimatta. Päätös on liitteenä 4. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallitus varauspäätös
2 Hakemus 17.9.2018
3 Asemakaava nro 9419
4 Kaupunginhallitus tutkimattajättämispäätös
5 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikeuskanslerinvirasto Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apulaisoikeuskansleri on 28.10.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Hel-
singin kaupungilta selvitystä oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kan-
telun johdosta.

Selvityksessä on pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, miten alueen 
asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toiminnan luon-
teen muuttamisen valmisteluun sekä miten kaupunki on käsitellyt taikka 
vastannut kantelijan ja eräiden muiden henkilöiden kaupunginhallituk-
selle osoittamiin vaatimuksiin.

Selvitystä pyydetään 31.12.2019 mennessä. Määräaikaa on Helsingin 
kaupungin pyynnöstä pidennetty 21.1.2020 saakka.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Päätösehdo-
tus on lausunnon mukainen. Lausunto on liitteenä 5.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallitus varauspäätös
2 Hakemus 17.9.2018
3 Asemakaava nro 9419
4 Kaupunginhallitus tutkimattajättämispäätös
5 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikeuskanslerinvirasto Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kantelija
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§ 11
Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi 65 vuotta täyttäneiden 
vammaisten päivätoiminnasta

HEL 2019-006672 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
5.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(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 5.6.2019 valtuutettu Seija Muurisen aloitetta ikääntynei-
den hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto edel-
lyttää, että kaupunginhallitus selvittää, onko vanhuspalvelujen tarjoa-
massa päivätoiminnassa huomioitu riittävästi 65 vuotta täyttäneiden 
vammaisten henkilöiden yksilölliset kuntoutustarpeet sekä selvittää kul-
jetusmaksuun liittyvät epäkohdat. Helsingissä päivätoimintaan sisältyy 
kuljetusmaksu, vaikka asiakas kulkee päivätoimintaan omalla sähkö-
pyörätuolillaan, inva-autolla tai toisen henkilön kuljettamana." (Sinikka 
Vepsä).      



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 42 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/11
13.01.2020

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

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tehdään vanhuuseläkeiän saa-
vuttaneen päivätoimintaa saavan vammaisen asiakkaan yksilöllinen 
palvelutarpeen arviointi. Henkilö voi jatkaa vammaisten päivätoimin-
nassa 65 vuotta täytettyään, jos sen katsotaan olevan hänen tarpeisiin-
sa nähden tarkoituksenmukaisempi palvelu kuin ikääntyneiden päivä-
toiminta.           

Sekä kaupungin omaan että ostopalvelupäivätoimintaan kuuluu ryhmä-
kuljetus ja ateriat. Palvelusetelipaikkojen päivätoiminnan asiakas voi 
halutessaan valita palvelun ilman kuljetusta.     

Syyskuussa 2019 tehdyn kyselyn mukaan asiakkaat olivat pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä päivätoimintaan kuljetuksineen. Sosiaali- ja terveys-
toimiala on ryhtynyt selvittämään mahdollisuutta eriyttää ikääntyneiden 
päivätoiminnasta asiakkaalta perittävä maksu kuljetusten ja aterioiden 
osalta.           

Toivomusponnen johdosta on saatu päätöshistoriaan sisältyvä sosiaali- 
ja terveyslautakunnan lausunto. 

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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(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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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 267

HEL 2019-006672 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien 65 
vuotta täyttäneiden vammaisten päivätoimintaa:

"Vammaispalveluita koskeva lainsäädäntö

Vammaispalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014), vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista anne-
tussa laissa (380/1987) eli vammaispalvelulaissa sekä kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977).

Vammaisuudelle ei ole olemassa yksiselitteistä oikeudellista määritel-
mää, vaan sille on eri laeissa annettu erilaisia määritelmiä. YK:n vam-
maisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen 1 artiklan mukaan 
vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen 
ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuoro-
vaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysmääräi-
sen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti mui-
den kanssa. Vammaisuus voi olla syntyperäistä tai se voi johtua esi-
merkiksi tapaturmasta tai onnettomuudesta.

Palvelujen ja tukitoimien järjestämisvelvollisuudesta

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos 
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tuki-
toimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin hänen vammaisuu-
tensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti vammaispalvelu-
lain nojalla siltä osin, kuin ne ovat hänen palvelutarpeeseensa nähden 
riittäviä ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mukaista. 

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vam-
maisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laa-
juudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Palveluja 
ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilölli-
nen avun tarve.

Ikärajoista
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Kummassakaan edellä mainitussa laissa ei ole varsinaisia ikärajoja 
palvelujen suhteen.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista tarkoitetaan ikääntyneellä väestöllä van-
huuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä ja iäkkäällä hen-
kilöllä henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen 
toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntynei-
den tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korke-
aan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. 

Vanhuspalvelulain soveltamisesta

Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöl-
tään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen 
väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttä-
vät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen 
väestön saatavissa yhdenvertaisesti.

Päivätoiminnan järjestämisen perusteista

Vammaisten päivätoimintaa voidaan järjestää kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta annetun lain tai vammaispalvelulain nojalla. Kehitysvam-
maiselle henkilölle päivätoimintaa järjestetään hänen kehitysvammansa 
mukaisen toimintakyvyn mukaan. Vammaispalvelulain mukaista päivä-
toimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään vammaispalvelu-
lain 8 b §:n 2 momentin mukaan työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman 
tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei 
ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tar-
koitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairau-
den tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Tällaisel-
la työkyvyttömällä henkilöllä on vammaispalvelulain mukaan subjektii-
vinen oikeus päivätoimintaan. 

Työkyvyttömyyden perusteella ennen vuotta 1965 syntyneelle henkilöl-
le maksetaan työkyvyttömyyseläkettä 65 ikävuoteen asti kansaneläke-
lain 10 §:n mukaan. 

Koska subjektiivista oikeutta erityislainsäädännön mukaiseen päivätoi-
mintaan ei ole enää sen jälkeen, kun vammainen henkilö saavuttaa 
vanhuuseläkeiän, arvioi Helsingin sosiaali- ja terveystoimi päivätoimin-
taa saavan asiakkaan tilanteen uudelleen sen vuoden lopulla, jolloin 
asiakas täyttää 65 vuotta.

Huolimatta siitä, että henkilö täyttää 65 vuotta, hän voi jatkaa vammais-
ten päivätoiminnassa, jos sen katsotaan olevan hänen tarpeisiinsa 
nähden tarkoituksenmukaisempi palvelu kuin ikääntyneiden päivätoi-
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minta. Koska palvelu järjestetään tuolloin sosiaalihuoltolain perusteella, 
maksaa vammainen päivätoiminnasta asiakasmaksun kuten muutkin yli 
65-vuotiaat.

Helsingin kaupunki järjestää päivätoimintaa sekä omana että ostopal-
veluna. Asiakas voi myös halutessaan valita päivätoiminnan palveluse-
telin. Palvelusetelin valittuaan asiakas valitsee itselleen sopivan päivä-
toimintayksikön hyväksyttyjen tuottajien joukosta palveluseteli- ja osto-
palvelujärjestelmästä.

Palvelutarpeen arviointi päivätoiminnassa

Toivomusponnessa tuodaan esiin huoli siitä, tulevatko 65 vuotta täyttä-
neiden vammaisten yksilölliset kuntoutustarpeet riittävästi huomioiduksi 
heidän siirtyessä ikääntyneiden päivätoimintaan. 

Kaikille uusille asiakkaille tehdään ennen ikääntyneiden päivätoiminnan 
myöntämistä palvelutarpeen arviointi ja yksilölliseen palvelutarpeen ar-
viointiin perustuva enintään kuuden kuukauden mittainen päätös. Kuu-
kautta ennen määräajan päättymistä päivätoiminnan tarve arvioidaan 
uudelleen. Uuden asiakkaan päivätoiminta voidaan lopettaa aiemmin-
kin, jos yhteisessä monialaisessa arvioinnissa päädytään siihen, että 
päivätoiminta ei tue asiakkaan hyvinvointia tai asiakas ei ole motivoitu-
nut päivätoimintaan.

Tämän jälkeen päätökset ovat määräaikaisia ja enintään 12 kuukauden 
mittaisia.

Jos asiakas peruuttaa paikan kaksi kertaa kuukauden aikana ilman ter-
veydellistä perustetta, tulee asiakkaalle käynnistää uusi palvelutarpeen 
arviointi, jossa arvioidaan päivätoiminnan oikea-aikaisuutta suhteessa 
asiakkaan palvelutarpeeseen. Tarkoitus on etsiä asiakkaalle hänen 
tarpeitaan vastaava palvelu, eikä häntä missään tilanteessa jätetä il-
man palvelua. Päivätoiminnassa työskentelee muun muassa hoitajia, 
ohjaajia, sairaanhoitajia ja sosiaaliohjaajia sekä fysio- ja toimintatera-
peutteja.

Päivätoiminta perustuu aina asiakkaalle laadittuun yksilölliseen suunni-
telmaan, jota tehtäessä huomioidaan muissa palveluissa tehdyt hoito-
suunnitelmat (kotihoito, sosiaalityö, omaishoito). Päivätoiminta tukee 
asiakkaan hyvää elämää ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. 
Suunnittelussa ja arvioinnissa on mahdollisuuksien mukaan aina mu-
kana asiakas ja/tai hänen läheisensä sekä yhteistyöverkostoa.

Päivätoiminnan sisältö ja kuljetukset päivätoimintaan
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Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut järjestää yli 65-vuotiaille vammai-
sille henkilöille heidän tarpeisiinsa vastaavaa päivätoimintaa. Valtaosa 
ikääntyneiden päivätoiminnan asiakkaista on eriasteista muistisairautta 
sairastavia, ja sellaisenaan ikääntyneiden päivätoiminnan sisältö ei 
välttämättä vastaa vammaisen ikääntyneen tarpeita. Koska ikääntynei-
tä vammaisia päivätoiminta-asiakkaita on vähän, on ollut tarkoituksen-
mukaista ostaa heidän yksilöllisiä tarpeitaan vastaavaa päivätoimintaa 
myös vammaisten päivätoimintayksiköistä. Myös oman yli 65-vuotiaille 
suunnatun päivätoiminnan sisällön kehittäminen on tarpeen, jotta päi-
vätoiminta voi vastata erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Sekä kaupungin omaan että ostopalveluna toteutettavaan päivätoimin-
taan kuuluu ryhmäkuljetus asiakkaan kotoa ja kotiin sekä päivätoimin-
nassa tarjottavat ateriat. Palvelusetelipaikkojen päivätoiminta-asiakas 
voi valita päivätoiminnan kuljetuksella tai ilman. Syyskuussa 2019 päi-
vätoiminnan palveluseteliasiakkaita oli 245, joista 38 valitsi palvelusete-
lin ilman kuljetusta.

Päivätoiminnan kuljetukset järjestetään ryhmäkuljetuksina yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimialan kuljetuspalveluyksikön kanssa. Yhden-
suuntainen kuljetusmatka voi kestää enintään 60 minuuttia. Ryhmäkul-
jetus ei sisällä erityisjärjestelyjä, kuten porraskiipijää tai apukuljettajaa. 
Jos asiakas tarvitsee kuljetuksen erityisjärjestelyjä, hänet ohjataan ha-
kemaan vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspal-
velua tai hän järjestää kuljetuksen itse. Matka kotoa autoon voi kestää 
maksimissaan 10 minuuttia. Muistisairaat asiakkaat haetaan ja tuodaan 
kotoa sisältä asti. Muut asiakkaat tulevat itse ulos auton tullessa, ellei 
muuta ole sovittu ja kirjattu asiakkaan kuljetusprofiiliin.

Päivätoiminnasta perittävät maksut

Ikääntyneen päivätoiminnasta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan 
1.3.2016 tekemän päätöksen mukainen omavastuuosuus, johon sisäl-
tyy toiminta, ateria sekä ilman erityisjärjestelyjä tapahtuva kuljetus.

Asiakaskyselyn tulokset

Asiakkaille lähetettiin syyskuussa 2019 kysely siitä, kuinka hyvin iäk-
käiden päivätoiminta vastaa yli 65-vuotiaiden vammaisten henkilöiden 
tarpeita. Vastaajat olivat tyytyväisiä päivätoiminnan sisältöön. Ateriasta 
perittävää maksua ei pidetty ongelmallisena, myös päivätoimintamak-
suun kuuluviin kuljetuksiin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kuljetuk-
sesta perittävän maksuun osalta esitettiin kuitenkin näkemys, että 
maksu tulisi periä vain niiltä, jotka käyttävät kuljetusta.

Johtopäätökset
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Nykyjärjestelmään ollaan kyselyn perusteella tyytyväisiä. Sosiaali- ja 
terveystoimiala selvittää vielä mahdollisuutta eriyttää ikääntyneiden 
päivätoiminnasta asiakkaalta perittävä maksu kuljetusten ja aterioiden 
osalta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toteutuessaan ateria- ja kuljetusmaksun eriyttäminen lisäisi päivätoi-
minnan asiakkaiden valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta. Eriyt-
tämistä voidaan edellä mainitusta syystä pitää tarkoituksenmukaisena 
asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävänä uudistuksena."

Käsittely

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vammaistyön johtaja Katja Raita, erityisasiantuntija Tuula Mohamud ja 
lakimies Merja Santala olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouk-
sessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Tuula Mohamud, erityisasiantuntija, puhelin: 310 20669

tuula.mohamud(a)hel.fi
Merja Santala, lakimies, puhelin: 310 43697

merja.santala(a)hel.fi
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§ 12
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohje

HEL 2019-012513 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti ja kumota 
samalla 23.11.2015 (§ 1025) antamansa aiemman ohjeen. 

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kansliapäällikön tekemään ohjeeseen 
vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
(2.12.2019)

2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2019 (§ 29) Helsingin kaupunkikon-
sernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginval-
tuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 
aikana. Lisäksi perusteluissa todettiin, että myös jatkossa kaupungin-
hallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttami-
sesta. 
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Kuntalain (§ 39) mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan si-
säisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin 
hallintosäännön (8 luku 1 § 7 kohta) mukaan kaupunginhallitus hyväk-
syy kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat 
ohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa kau-
punkikonsernin toiminnan laillisuus ja vaatimustenmukaisuus. Sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tar-
koitus on kuvata tarkemmin sitä, miten sisäistä valvontaa ja riskienhal-
lintaa tulee käytännössä toteuttaa.

Keskeiset muutokset ohjeeseen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -
ohjeeseen on päivitetty toimialauudistuksen takia organisaatiotietoja. 
Lisäksi keskeisinä muutoksina on sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan visio (kappale 2.1), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kolmen 
puolustuslinjan malli (luku 4), henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit 
(kappale 6.4) sekä kaksi liitettä: johtaminen, valvonta ja riskienhallinta 
pähkinänkuoressa sekä toimivan sisäisen valvonnan tunnusmerkkejä. 
Kokonaisuudessaan ohjeen kappaleiden järjestykseen on tullut muu-
toksia. Lisäksi ohjeen luettavuutta on pyritty parantamaan.

Muutokset toteutetaan teknisesti niin, että kaupunginhallitus hyväksyy 
ohjeen uudelleen kokonaisuudessaan ja samalla kumoaa aiemmin 
(23.11.2015) antamansa ohjeen (liite 2).

Ohjeen valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa ohjeen päivi-
tykset on tehty. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kau-
punkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu kaupunginkanslian, toi-
mialojen, liikelaitosten ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryh-
män puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Ohjeen käytön edistäminen

Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tuloksellisesta toimeenpanosta ja raportoinnista vastuualueillaan. Esi-
henkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuu-
alueillaan sekä seuraavat ja arvioivat valvonta- ja riskienhallintatoimen-
piteiden tuloksellisuutta.
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Kaupunginkanslia edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteu-
tumista viestimällä päivitetystä ohjeesta kaupunkikonsernin sisällä. Oh-
je viedään sekä kaupungin sisäiseen Intraan (Helmi) että tytäryhteisö-
jen Intraan (Tyyne). Lisäksi päivitetystä ohjeesta tiedotetaan sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän jäsenten toimesta 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutustilaisuuksissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa (Khs 2.12.2019, s. 37–
38) on todettu keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja 
tehtävät. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa -
ohjeen ja sen viestinnän on tarkoitus tukea myös talousarvion noudat-
tamista. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäisen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
(2.12.2019)

2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje 
16.10.2015 (Khs 23.11.2015 § 1025)

Oheismateriaali

1 Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet (Kvsto 30.1.2019 § 29)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialat
Liikelaitokset
Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 862
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HEL 2019-012513 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi
Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi
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§ 13
Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tasa-arvohankkeen Sukupuolivaiku-
tusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -tutkimusraportin ja 
Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla -
tutkimuskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset 
huomioitaviksi toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvio-
esitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolitietoista budje-
tointia edistettäessä.

Kaupunginhallitus edellytti, että tasa-arvohankkeen sujuva jatko var-
mistetaan ja tähän varataan asiantuntijaresurssia vastaamaan mm. 
palveluiden tasa-arvovaikutusten arvioinnin jatkamisesta, sukupuolitie-
toisen budjetoinnin suunnittelusta kaupunkitasoisesti ja antamaan tu-
kea toimialojen sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisessa.

Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -
raportin suositusten pohjalta laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joita 
toimialat lähtevät toteuttamaan. Toimenpiteisiin sisällytetään mm. mitä 
uusia palveluita, toimintamalleja tai osallistamisen keinoja kaupungin 
tulee kehittää, jotta tunnistetut epätasa-arvoisuudet poistuvat ja muut 
raportin suositukset toteutuvat. 

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tutkija Mervi Patosalmi ja tutkimuspääl-
likkö Katja Vilkama. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Päätösehdotukseen lisätään kohdat:

"Kaupunginhallitus edellyttää, että tasa-arvohankkeessa tehtävän työn 
sujuva ja katkeamaton jatko varmistetaan nykyisen tehtävän loputtua 
helmikuun lopun 2020 jälkeen ja kaupungin talous- ja suunnitteluosas-
tolle varataan tasa-arvotyön asiantuntijaresurssi heti tämän jälkeen 
vastaamaan mm. palveluiden tasa-arvovaikutusten arvioinnin jatkami-
sesta, sukupuolitietoisen budjetoinnin suunnittelusta kaupunkitasoises-
ti, antamaan tukea toimialojen sukupuolitietoisen budjetoinnin aloitta-
misessa ja laatimaan talousarvion laadintaohjeita asian edistämiseksi.
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Laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma Sukupuolivaikutusten ar-
viointi Helsingin kaupungin palveluissa -raportin pohjalta ja ohjelmalle 
aikataulu ja vastuuhenkilöt. Ohjelmaan sisällytetään suunnitelmat sen 
suhteen mm. mitä uusia palveluita, toimintamalleja tai osallistamisen 
keinoja kaupungin tulee kehittää, jotta tunnistetut epätasa-arvoisuudet 
poistuvat ja muut raportin suositukset toteutuvat."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisätään päätösesitykseen kohdat: 

"Kaupunginhallitus edellyttää, että tasa-arvohankkeen sujuva jatko 
varmistetaan ja tähän varataan asiantuntijaresurssia vastaamaan mm. 
palveluiden tasa-arvovaikutusten arvioinnin jatkamisesta, sukupuolitie-
toisen budjetoinnin suunnittelusta kaupunkitasoisesti ja antamaan tu-
kea toimialojen sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisessa.

Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -
raportin suositusten pohjalta laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joita 
toimialat lähtevät toteuttamaan. Toimenpiteisiin sisällytetään mm. mitä 
uusia palveluita, toimintamalleja tai osallistamisen keinoja kaupungin 
tulee kehittää, jotta tunnistetut epätasa-arvoisuudet poistuvat ja muut 
raportin suositukset toteutuvat."

Kannattaja: Pia Pakarinen

Reetta Vanhasen ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestet-
tiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain 
esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus

Jaa-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Nasima 
Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sin-
nemäki, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen
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Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Reetta Vanhasen 
vastaehdotuksen äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdottir Sandelin, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Pia 
Pakarinen, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni 
Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 12 (1 tyhjä).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa
2 Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla
3 Tasa-arvotoimikunnan lausunto sukupuolitietoisesta budjetoinnista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tasa-arvohankkeen Sukupuolivai-
kutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa -tutkimusraportin ja 
Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla -
tutkimuskatsauksen sekä arvioinnin ja pilotoinnin tulokset ja suositukset 
huomioitaviksi toiminnan kehittämisessä sekä toimialojen talousarvio-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 55 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/13
13.01.2020

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

esitysten ja käyttösuunnitelmien laadinnassa sukupuolitietoista budje-
tointia edistettäessä.

Esittelijän perustelut

Tasa-arvohanke pohjautuu Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin su-
kupuolten tasa-arvosta. Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 to-
detaan, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa 
kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspoh-
jainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutus-
ten arviointi. Hanke käynnistyi keväällä 2018 ja se koostui kolmesta 
osasta: sukupuolivaikutusten arvioinneista valituille palveluille, vuoden 
2018 talousarvion arvioimisesta sukupuolinäkökulmasta ja sukupuolitie-
toisen budjetoinnin pilotista. 

Käsitellessään 16.5.2018 (§ 109) valtuutettu Veronika Honkasalon aloi-
tetta sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta kaupunginvaltuusto 
edellytti, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökul-
masta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän 
lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-
arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta 
yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta 
tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa 
kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoi-
miin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi 
osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Sukupuolivaikutusten arviointia koskeva tutkimussuunnitelma hyväksyt-
tiin kaupungin johtoryhmässä 11.6.2018. Arvioinnit kohdistettiin toimia-
lajohdon nimeämiin palveluihin: erityinen tuki (kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala), aluesuunnittelupalvelu (kaupunkiympäristön toimiala), 
omaishoidon tuki (sosiaali- ja terveystoimiala) sekä liikunnan seuratuki 
(kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala). Tehtyjen arviointien pohjalta kau-
pungin palveluissa ei todettu merkittäviä rakenteellisia epätasa-arvoisia 
käytäntöjä. Toimialojen käytännöt sukupuolinäkökulman valtavirtaista-
misessa kuitenkin vaihtelevat suuresti. Strategian tavoitteen mukaisen 
tasa-arvon läpileikkaavuuden edistämiseksi on tarpeen kehittää arvioin-
timenetelmiä sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytäntöjä 
ja osaamista toimialojen lähtökohdista lähtien. Oleellista on myös tie-
don keräämisen kehittäminen ja hyödyntäminen.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi käynnistyi osana tasa-
arvohanketta syksyllä 2018. Pilotointi toteutettiin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalveluissa, joihin kuuluvan liikunnan seuratuen 
sukupuolivaikutusten arviointi valmistui syksyllä 2018. 
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Tasa-arvotoimikunta esitti sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämises-
tä tehtyyn valtuustoaloitteeseen liittyvässä lausunnossaan (18.1.2018) 
sukupuolitietoisen budjetoinnin toteuttamiselle vaihtoehtoisia lähesty-
mistapoja, joita hyödynnettiin pilotoinnin toteuttamisessa. Lähestymis-
tapoja täydennettiin suomalaisella ja kansainvälisellä tutkimuskirjalli-
suudella. Näitä menetelmiä sovellettiin kaupunkitasoisten taloussuun-
nittelun prosessien tarkastelussa sekä vuoden 2018 talousarvion ar-
vioimisessa sukupuolinäkökulmasta. Arviointi osoitti, että sukupuolinä-
kökulma ei juurikaan näy talousarviossa. 

Varsinaisessa sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnissa tarkasteltiin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä liikuntapalveluiden osalta nykyi-
siä talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä toimintatapoja sekä 
budjetin arviointimenetelmiä. Tarkastelun kohteena oli taloussuunnitte-
lun prosessit, erilaiset tavat analysoida budjetin menojen kohdistumis-
ta, toiminnan seurannan indikaattorit, tasa-arvoon suunnatut erityistoi-
met, osallistuva budjetointi, henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja investoin-
tien sukupuolivaikutusten arviointi. 

Tasa-arvohankkeessa tehdyn pilotoinnin ja arviointien tulosten perus-
teella on havaittu erilaisia sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiskei-
noja. Näitä ovat sukupuolinäkökulman kytkeminen toimialojen ja kau-
punkitason tavoitteisiin ja niiden mittareihin, sukupuolten tasa-arvoa 
mittaavan strategiamittarin kehittäminen, tasa-arvosuunnitelmien (pal-
velut ja henkilöstö) tavoitteiden ja toimenpiteiden sisällyttäminen toimia-
lojen ja kanslian tulosbudjetteihin, sukupuolitietoisen budjetoinnin kehit-
täminen kaupunkitasolla, sukupuolinäkökulman integroiminen poikki-
hallinnollisiin koordinaatiorakenteisiin ja strategiahankkeisiin, sukupuo-
livaikutusten arvioinnin kaupunkitasoisen ohjeen laatiminen, sukupuoli-
vaikutusten arviointimenetelmien ja siihen liittyvän tiedonkeruun kehit-
täminen toimialatasolla, tasa-arvotyön nykyistä kattavampi resursointi 
toimialojen ja taloussuunnittelun tueksi sekä sukupuolten tasa-
arvonäkökulman lisääminen osallistuvan budjetoinnin arviointi- ja kehit-
telykriteereihin.

Tasa-arvohanketta on koordinoinut kaupunginkanslian kaupunkitutki-
mus ja -tilastot -yksikkö. Sukupuolivaikutusten arvioinnit tehtiin yhteis-
työssä kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön, toimialojen palveluista 
vastaavien asiantuntijoiden sekä kanslian tasa-arvoasiantuntijoiden 
kanssa. Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotti tehtiin yhteistyössä kau-
punkitutkimus ja -tilastot -yksikön, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lii-
kuntapalveluiden ja talous- ja kehittämisasiantuntijoiden sekä kanslian 
taloussuunnittelijoiden ja tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama(a)hel.fi

Liitteet

1 Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa
2 Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla
3 Tasa-arvotoimikunnan lausunto sukupuolitietoisesta budjetoinnista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 863

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mervi Patosalmi, tutkija, puhelin: 040 5687073

mervi.patosalmi(a)hel.fi
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 050 4028766

katja.vilkama(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 109

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellytti, että vuoden 2018 talousarvio ar-
vioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suo-
situsten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta 
budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mai-
nittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa 
palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys 
vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja 
tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen 
budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenette-
lyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
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§ 14
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen 
sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Samalla kaupunginhallitus edellytti, että valmisteltaessa tulevia vastaa-
via hakemuksia luonnonsuojelualueiden perustamiseksi arvioidaan, 
onko tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa luonnonsuojelualueeseen 
sisältyvää vesialuetta nykyisen käytännön mukaista 25 metriä suu-
remmaksi.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Kajuuttaluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Kajuuttaluodot täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuoje-
lualueen perustamisen yleiset edellytykset. Kajuuttaluodot on linnustol-
lisesti arvokas alue, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelua-
lueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatannie-
men edustalla. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää luodot, 25 met-
rin levyiset vyöhykkeet niitä ympäröivällä vesialueella sekä vyöhykkeitä 
yhdistävän kannaksen. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 3,14 
ha.

Kiinteistötiedot ja omistus
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Helsingin kaupunki omistaa perustettavan luonnonsuojelualueen. Alue 
sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 091-435-0878-0004, Yhteiset saaret
 091-412-0003-0001, Östra Rönnskär

Kaavatiedot

Kajuuttaluotojen alue kuuluu Itäisen saariston asemakaavan. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.6.2019 § 218. Kaavan hyväk-
symispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät koh-
distu Kajuuttaluotojen kaavamerkintöihin. Luodot on merkitty ehdotuk-
seen luonnonsuojelualueeksi, jolla ei saa suorittaa ennen luonnonsuo-
jelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä (SL-
1). 

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Kajuuttaluotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia. Niil-
lä on myös kivikkoista rantaniittyä.

Kajuuttaluodot kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. 
Pääosa pesijöistä on itäisellä luodolla, mutta 2000-luvun edetessä pesi-
jöitä on ollut yhä enemmän myös läntisellä luodolla. Luodon kalalok-
kiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (vuonna 2013 noin 120, 
2019 noin 40 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintiirayhdyskunta 
(vuonna 2019 sata paria). Erittäin uhanalaisen (EN) haahkan pesivien 
parien määrä on merkittävä: 13–33 paria vuosina 2015–2019. EN tuk-
kasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voi-
min. Vähälukuisina luodoilla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä, 
EN karikukko ja tylli.

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

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

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

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

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

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

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

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että valmisteltaessa tulevia vas-
taavia hakemuksia luonnonsuojelualueiden perustamiseksi arvioidaan, 
onko tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa luonnonsuojelualueeseen 
sisältyvää vesialuetta nykyisen käytännön mukaista 25 metriä suu-
remmaksi."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anna Vuorjoen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle, että se perustaa Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen 
sekä vahvistaa alueen hoito ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Kajuuttaluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Kajuuttaluodot täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuoje-
lualueen perustamisen yleiset edellytykset. Kajuuttaluodot on linnustol-
lisesti arvokas alue, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelua-
lueen perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatannie-
men edustalla. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää luodot, 25 met-
rin levyiset vyöhykkeet niitä ympäröivällä vesialueella sekä vyöhykkeitä 
yhdistävän kannaksen. Suojeluun esitettävän alueen pinta-ala on 3,14 
ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Helsingin kaupunki omistaa perustettavan luonnonsuojelualueen. Alue 
sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 091-435-0878-0004, Yhteiset saaret
 091-412-0003-0001, Östra Rönnskär
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Kaavatiedot

Kajuuttaluotojen alue kuuluu Itäisen saariston asemakaavan. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 19.6.2019 § 218. Kaavan hyväk-
symispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Valitukset eivät koh-
distu Kajuuttaluotojen kaavamerkintöihin. Luodot on merkitty ehdotuk-
seen luonnonsuojelualueeksi, jolla ei saa suorittaa ennen luonnonsuo-
jelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä (SL-
1). 

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Kajuuttaluotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia ja somerikkoisia. Niil-
lä on myös kivikkoista rantaniittyä.

Kajuuttaluodot kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. 
Pääosa pesijöistä on itäisellä luodolla, mutta 2000-luvun edetessä pesi-
jöitä on ollut yhä enemmän myös läntisellä luodolla. Luodon kalalok-
kiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (vuonna 2013 noin 120, 
2019 noin 40 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myös lapintiirayhdyskunta 
(vuonna 2019 sata paria). Erittäin uhanalaisen (EN) haahkan pesivien 
parien määrä on merkittävä: 13–33 paria vuosina 2015–2019. EN tuk-
kasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voi-
min. Vähälukuisina luodoilla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä, 
EN karikukko ja tylli.

Rauhoitus määräykset

1. Alueella on kielletty:

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

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

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

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

2. Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.
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3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

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

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Kajuuttaluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonhar-
joittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuo-
jelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjes-
tetty muuta osallistamista. Luotoja ympäröivä karikko rajoittaa ulkoilu-
käyttöä.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Kajuuttaluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 866

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 219

HEL 2019-011058 T 11 01 04

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Helsingin Ka-
juuttaluotojen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 15
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä 
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Päätös

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

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Pormestarinluodot on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–
2024 alue. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamal-
la luonnonsuojelualueita.

Alue täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen pe-
rustamisen yleiset edellytykset.   Se on linnustollisesti arvokas kohde, 
jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen 
parantaa.

Rauhoituksen tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luotojen monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Pormestarinluodot koostuvat Suomenlinnan pohjoispuolella sijaitsevista 
viidestä pienestä luodosta, joista neljä itäisintä kuuluu Helsingin kau-
pungille. Suojelua esitetään vain Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 
kuuluville, kaupungin omistamille luodoille.

Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää kaupungin omistamat Pormes-
tarinluodot ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä. Suoje-
luun esitettävän alueen pinta-ala on 1,99 ha.

Kiinteistön tiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöllä 091-432-0001-
0026, Töölö. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.
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Kaavatiedot

Luodoilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Ne ovat Suomenlinnan 
asemakaavaluonnoksessa (2009) virkistysaluetta (V), vesialue on tär-
keää linnustoaluetta.

Pormestarinluodot kuuluvat yleiskaavan Kaupunkiluonto-
teemakartassa suojeltaviksi tarkoitettuihin alueisiin. Virkistys- ja viher-
verkosto -teemakartassa ne kuuluvat vihersormiin ja laajoihin vihera-
lueisiin.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Suojeltavat luodot ovat lakiosistaan silokallioisia, rannat lisäksi paikoin 
heinikkoisia, kivikkoisia tai rantaniityn luonnehtimia. Harvakseltaan ta-
vataan matalaa puustoa. Merkittävä osa luodoista jää veden alle kor-
kean merenpinnan vallitessa.

Pesimälinnusto on kaikilla luodoilla monipuolinen. Kohde on erityisen 
tärkeä erittäin uhanalaisen (EN) selkälokin pesimäalueena. Selkälokke-
ja on laskettu vuosittain luodoilta kymmenkunta paria. Muita runsaita la-
jeja ovat erittäin uhanalainen (EN) haahka (viime vuosina noin 20–25 
paria), kala- ja lapintiira (maksimissaan noin kymmenen paria) sekä 
valkoposkihanhi (noin kymmenestä 25:een paria). Vähälukuisiin pesi-
mälintuihin kuuluvat mm. kyhmyjoutsen, valkoposkihanhi, vaarantunut 
(VU) merilokki, meriharakka ja kivitasku. Räyskä on pesinyt Pormesta-
rinluodoilla useana vuonna 2000-luvun puolella. Luvut sisältävät vain 
kaupungin omistaman osuuden pesinnät.

Ehdotus rauhoitusmääräyksiksi

1. Alueella on kielletty:

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

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

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

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

2. Liikkumisrajoitukset:
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Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Pormestarinluodoilla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinon-
harjoittajia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnon-
suojelualueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä jär-
jestetty muuta erillistä osallistamista. Luotoja käytetään mahdollisesti 
ulkoiluun ja kalastukseen. Alueella on merkitystä myös lintujen tarkkai-
lu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Pormestarinluotojen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Pormestarinluodot lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym- Esitysteksti
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päristö ja luonnonvarat) Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 867

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 218

HEL 2019-010714 T 11 01 04

Esitys

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

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 16
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Morsianluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi  sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-011244 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Morsianluodon luonnonsuojelualueen se-
kä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Morsianluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen 
perustamisen yleiset edellytykset.  Alueella pesii säännöllisesti uhana-
laisia lintulajeja, joiden suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen 
perustaminen parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon monipuolinen 
pesimälinnusto. Rauhoitusmääräysten avulla voidaan estää liiallinen 
ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Morsianluoto sijaitsee Seurasaaren ja Lehtisaaren välissä, noin 400 
metrin päässä Seurasaaresta. Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältää 
Morsianluodon ja sitä ympäröivän vesialueen 25 metrin leveydeltä kau-
pungin omistamien kiinteistöjen puolelta. Suojeluun esitettävän alueen 
pinta-ala on 0,90 ha. Alueen rajaus ilmenee hoito- ja käyttösuunnitel-
masta.

Kiinteistötiedot ja omistus

Morsianluoto on suurimmaksi osaksi Helsingin kaupungin omistukses-
sa. Luotoon kuuluu pieni osuus pääasiassa vesialueesta koostuvista 
Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien sekä osakaskunnan omista-
mista kiinteistöistä. Suojeluesitys koskee vain kaupungin omistamaa 
osuutta luodosta ja ympäröivästä vesialueesta.
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Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee seuraavilla kiinteistöillä:

 091-414-0001-0144, Svartholmen-Hästholmen
 091-420-0001-1172, Munkkiniemi
 091-437-0001-0014, Vähä-Meilahti

Kaavatiedot

Morsianluodolla ei ole voimassa eikä valmisteilla asemakaavaa. Kohde 
on rajattu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakarttaan luonnonsuojelua-
lueet ja luonnonsuojelulain rauhoitetut luontotyypit -merkinnällä sekä 
Virkistys- ja viherverkosto -teemakarttaan vihersormet ja laajat vihera-
lueet -merkinnällä.

Luonnon erityispiirteet ja luontoarvot

Morsianluoto on matalahko kallioluoto Lehtisaaren ja Seurasaaren vä-
lissä. Luodon lakialueella on laajalti ketomaista kasvillisuutta ja muuta-
mia puuntamia. Etelärannalla kasvaa ruovikkoa. 

Paikka on pesivien lokkien ja tiirojen suosiossa. Lintujen määrä on luo-
don kokoon nähden hyvin huomattava. Luodon näkyvin laji on vaaran-
tunut (VU) naurulokki, jonka pesimäyhdyskunta on ollut Helsingin suu-
rimpia. Parimäärä oli 2010 -luvun alkupuolella noin 600–750 paria, 
vuonna 2019 noin 50. Lintudirektiivin lajeja, kalatiiroja ja lapintiiroja on 
pesinyt Morsianluodolla 30–60 paria. Muita säännöllisiä pesimälajeja 
ovat erittäin uhanalainen (EN) tukkasotka, valkoposkihanhi, kanadan-
hanhi, sinisorsa, kalalokki, meriharakka, VU harmaalokki ja silmälläpi-
dettävä (NT) västäräkki.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

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

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

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

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

2. Liikkumisrajoitukset:
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Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8.

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen 16.8.–31.3. välisenä aika-

na 
 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Morsianluodon luonnonsuojelualueen_hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Morsianluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Alueella ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoittajia ei-
kä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelualueen 
perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty muuta 
osallistamista. Luotoa käytetään ulkoiluun ja kalastukseen. Paikalla on 
merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakohteena.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Morsianluodon luonnonsuojelualueen_hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Morsianluoto lainhuutotodistukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 76 (89)
Kaupunginhallitus

Asia/16
13.01.2020

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 16.12.2019 § 868

HEL 2019-011244 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019 § 236

HEL 2019-011244 T 11 01 04

Esitys

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

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen

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

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 17
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Madeluodon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2019-010712 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, että se perustaa Madeluodon luonnonsuojelualueen sekä 
vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

Madeluoto on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 
alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla 
luonnonsuojelualueita.

Luoto täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen 
perustamisen yleiset edellytykset. Se on linnustollisesti arvokas kohde, 
jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen 
parantaa.

Suojelun tarkoitus

Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on säilyttää luodon pesimälinnus-
to, erityisesti uhanalaisen naurulokin yhdyskunta. Rauhoitusmääräys-
ten avulla voidaan estää liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö.

Alueen sijainti ja rajaus

Madeluoto sijaitsee Laajalahdella, Espoon ja Helsingin rajalla. Osa luo-
dosta kuuluu Espooseen. Espooseen kuuluva osuus on perustettu 
luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu Natura 2000 -alueeseen Laajalahden 
lintuvesi.

Suunniteltu luonnonsuojelualue käsittää Madeluodon ja sitä ympäröi-
vän vesialueen 25 metrin leveydeltä Helsingin puolelta. Suojeluun esi-
tettävän alueen pinta-ala on 0,13 ha.

Kiinteistötiedot ja omistus

Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee kiinteistöillä 091-420-0001-
1172, Munkkiniemi. Helsingin kaupunki omistaa kiinteistön.
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Kaavatiedot

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Se ei erotu yleiskaavan 
Kaupunkiluonto-teemakartassa eikä Virkistys- ja viherverkosto -
teemakartassa erillisellä merkinnällä ympäröivästä vesialueesta.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Luotoa peittää erityisesti länsiosastaan tiheä ruovikko. Muuten saari on 
kivikkoinen. Kasvillisuudessa ei ole muita tunnusomaisia piirteitä.

Luodolla on pesinyt usean sadan parin suuruinen, vaarantuneen (VU) 
naurulokin yhdyskunta, lisäksi joitakin kalalokkeja ja vesilintuja. Vuo-
desta 2016 naurulokit ovat pesineet luodolla epäsäännöllisesti tai joi-
nain vuosina eivät ole pesineet siellä lainkaan. Siellä ei ole tapahtunut 
elinympäristön muutoksia, jotka selittäisivät niiden vähenemisen. Suo-
jelun myötä naurulokilla on paremmat mahdollisuudet yhdyskunnan pe-
rustamiseen Madeluodolle.

Rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty:

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

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

taminen tai vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

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

2. Liikkumisrajoitukset:

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty maihin-
nousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 
1.4.–15.8. 

3. Edellisistä yleismääräyksistä poiketen alueella on sallittu:

 kalastaminen 16.8.–31.3. välisenä aikana
 haitallisten vieraskasvilajien poistaminen
 haitallisten pienpetojen laillinen pyynti
 tekopesien ja muiden lintujen pesintää edistävien rakenteiden ra-

kentaminen
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 muut hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset toimenpiteet

4. Poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Madeluodon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Madeluoto lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Valmistelu

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut 
luonnonsuojelualueen perustamisesityksen ja laatinut alueelle hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty tarpeelliset toimenpi-
teet luonnonympäristön hoitamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus hyväk-
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syy hoito- ja käyttösuunnitelman luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä.

Suojeluesityksessä käytetyt lintutiedot ovat peräisin Matti Luostarisen 
pesimälinnuston laskenta-aineistosta.

Madeluodolla ei toimi erityisesti aluetta hyödyntäviä elinkeinonharjoitta-
jia eikä järjestäytyneitä käyttäjäryhmiä, minkä vuoksi luonnonsuojelua-
lueen perustamisesityksestä ei ole pyydetty lausuntoja eikä järjestetty 
muuta osallistamista. Luotoa käytetään mahdollisesti ulkoiluun ja kalas-
tukseen. Paikalla on merkitystä myös lintujen tarkkailu- ja seurantakoh-
teena yhdessä Espoon puoleisen osuuden ja läheisen luodon, Tarvog-
rundetin kanssa.

Lopuksi

Esitys on kaupunkiympäristö lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
esityksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Madeluodon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma
2 Madeluoto lainhuutotodistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 869

HEL 2019-010712 T 11 01 04
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.12.2019 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 07.11.2019 § 217

HEL 2019-010712 T 11 01 04

Esitys

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

Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund

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

jere.salminen(a)hel.fi
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§ 18
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 1−2:

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 9.1.2020
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 9.1.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
  
apulaispormestarit  
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 8 §.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
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suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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.
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tomi Sevander Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.01.2020.


