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Kokousaika 24.02.2020 16:00 - 17:01

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Vanhanen, Reetta
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan

Muut

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 16:50, poissa: 135 - 138 §

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
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saapui 16:05, poissa: 116 §
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena elinkeinojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Björksten, Jenni hallintoasiantuntija
Hildén, Sari vs. tekninen johtaja

asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:32, läsnä: 
osa 130 §:ää

Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
asiantuntija
poistui 16:20, läsnä: 116 §

Mäkelä, Heikki Finlandia-talon tuotanto- ja palvelu-
päällikkö
asiantuntija
saapui 16:24, poistui 16:32, läsnä: 
osa 130 §:ää

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
116 - 138 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
116 §, 126 §

Juha Summanen hallintojohtaja
117 §, 127 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
118 - 125 §, 128 - 138 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jenni Björksten hallintoasiantuntija
116 - 138 §
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§ Asia

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

117 Asia/2 V 11.3.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

118 Asia/3 V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginval-
tuustolle raportoitavat tavoitteet

119 Asia/4 V 11.3.2020, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asema-
kaavan muuttaminen (12066)

120 Asia/5 V 11.3.2020, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan 
muuttaminen (12597)

121 Asia/6 V 11.3.2020, Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuok-
raaminen (Ruoholahdenkatu 23)

122 Asia/7 V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Viikki tontti 36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)

123 Asia/8 V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma

124 Asia/9 V 11.3.2020, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organi-
saatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi

125 Asia/10 V 11.3.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkos-
ken padon purkamisesta

126 Asia/11 Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2020

127 Asia/12 Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

128 Asia/13 Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020

129 Asia/14 Pelastustoimen suunnittelijan viran perustaminen pelastuslaitokselle 
kaupunkiympäristön toimialalle

130 Asia/15 Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma

131 Asia/16 Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelma vahvistamiseksi

132 Asia/17 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen kaa-
tamisen välttämisestä talvella 2019-2020
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133 Asia/18 Kaksikielisyystoimikunnan selvitys 2017-2019

134 Asia/19 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Uudenmaan, pääkaupunki-
seudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista

135 Asia/20 Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttu-
misesta

136 Asia/21 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi ympärivuorokautisen hoidon 
kilpailutuksesta

137 Asia/22 Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

138 Asia/23 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 116
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

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

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 117
V 11.3.2020, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-001432 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Hanna-Kaisa Simojoelle eron kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Tuulikki Teporan varajäseneksi (Mika Ebelingin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 2.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Hanna-Kaisa Simojoen (KD) 7.6.2017 § 272 
varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan vuoden 2021 touko-
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kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Hanna-Kaisa Simojoki pyytää 
2.2.2020 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen luotta-
mustoimesta erottuaan puolueen jäsenyydestä.

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 Eropyyntö 2.2.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 4 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/3
24.02.2020

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

§ 118
V 11.3.2020, Vuoden 2019 talousarvion tytäryhteisöjen kaupungin-
valtuustolle raportoitavat tavoitteet

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarviossa (Kvsto 28.11.2018) 
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kau-
pungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia 
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on  
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-
ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehit-
tyminen.
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Kaupunginvaltuusto käsittelee toimialoille ja liikelaitoksille sekä tytäryh-
teisöille asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden to-
teumatietoja kokouksessaan 26.2.2020.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 
2019 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden to-
teumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten 
yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteel-
la tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat to-
teutuneet Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunto-
ja, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja, Kiinteistö Oy Myllypuron Kam-
pusta, Palmia Oy:tä ja Stadion-säätiötä lukuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 1-12/2020 konsernijaoston ko-
kouksessa 6.4.2020.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteis-
töjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 
23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustan-
nusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat 
yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä 
tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet 
olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajankaari 3:n kylpyhuonekor-
jaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpyläntie 1:n terassiparvekkeiden kaivo-
jen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 
18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n teras-
siparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa eu-
roa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten 
kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 
prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä 
ajankohtana. Yhtiön kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua 
eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan 
muutokset vuosina 2018-2019.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke eteni tilikauden 
aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aika-
taulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi 
kustannuspuitteissaan.

Palmia Oy:n tavoitteen toteumatiedot esitetään liitteessä 2.
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Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 mar-
raskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta 
ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen 
poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta 
aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin poik-
keuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti ra-
kennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamää-
räysten kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uuden-
laiset turvaportit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suurta-
pahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on 
rakennettu kokonaan uusia tiloja.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tulostavoitteet vuodelle 2019 to-
teumat

2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, k 20)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.02.2020 § 9

HEL 2020-000537 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2019 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Keskinäinen kiin-
teistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen, Kiinteistö Oy Helsin-
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gin Toimitilojen, Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen, Palmia Oy:n 
ja Stadion-säätiö sr:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 119
V 11.3.2020, Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asema-
kaavan muuttaminen (12066)

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) kortte-
lin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirus-
tuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki- Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
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ja rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilara-
kennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen 
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m². 
Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kau-
punkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilyte-
tään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla 
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön 
muuttuviin tarpeisiin. 

Nykytilanne ja aiemmat päätökset

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. 
Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § te-
kemän
päätöksen mukaiset neuvottelut.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Helsingin hallinto-oikeuden pää-
töksen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaava 
2016:ssa alueelle osoitetun liike- ja palvelukeskusta-alueen C1-
merkinnän. Alueella on siten voimassa yleiskaava vuodelta 2002, jossa 
alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitilat). 
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja se on edelleen 
ajankohtainen.

 Alueella on voimassa asemakaava nro 9317 (vahvistettu 15.12.1987), 
jonka mukaan korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelia-
luetta (KT). Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan 
Hiilloskujan tontit ovat työpaikka-aluetta, toimitilaa ja teollisuutta. Nyt 
laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperiaatteiden mukainen.
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Kaavan julkinen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.10.–
7.11.2011. Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotuksesta saatiin 
lausunnot kiinteistövirastolta, kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta, 
ympäristökeskukselta, Helsingin Energialta ja Helsingin Sähköverkko 
Oy:ltä sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ltä. 
Rakennusvirastosta ilmoitettiin ettei sillä ole lausuttavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmavaiheessa lausuttuun.

Muistutuksessa esitettiin nykyisen asemakaavan voimaan jättämistä ja 
katsottiin, että suunniteltu uudisrakennus massiivisena ja liian korkeana 
heikentää olennaisesti korttelin 46021 kerrostalojen asumisympäristön 
viihtyvyyttä ja näkymiä Pitäjänmäen kirkonmäen ja asemanseudun 
suuntaan. Uusien toimistojen rakentamista pidettiin tarpeettomana vii-
taten alueen toimistorakentamisen ylitarjontaan ja louhiminen kyseena-
laistettiin. Lisäksi muistutuksessa esitettiin selvityspyyntö kaavaluon-
nosvaiheessa puoltavan mielipiteensä lähettäneen asukkaan tarkoitus-
peristä, koska tämä henkilö toimi virkamiehenä kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa. 

Asemakaavan selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty vaiku-
tusten arviointia koskevilta osin. Muistutuksessa esitetty selvityspyyntö 
on käsitelty asemakaavan muutosehdotuksesta erillisenä asiana ja 
muistuttajalle on toimitettu sitä koskeva kaupunkisuunnitteluviraston 
vastaus. 

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältöä ei ole muistutuksen johdosta 
muutettu. Kaavaratkaisu on kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti 
tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa olennaisesti heikentävän 
asuinympäristön viihtyvyyttä. 

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sen sisältöön.  

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja lau-
sunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistön omistaja on vaihtunut vuonna 2019. Kaava-alueeseen liitty-
nyt maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.12.2019.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu, joten ehdotusta ei ole 
tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Pitkästä käsittelyajasta johtuen 
muistuttajalle on ilmoitettu kaavan etenemisestä kaupunginhallituksen 
ja valtuuston käsittelyyn lähiaikoina.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen kartta nro 12066, päivätty 30.8.2011
2 Asemakaavan muutoksen nro 12066 selostus, päivätty 30.8.2011, täy-

dennetty 10.9.2013, päivitetty 16.1.2020
3 Vuorovaikutusraportti
4 Lausunnot Hiilloskuja 1 ja 5
5 Havainnekuva

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Maankäyttösopimus Hiilloskuja 1 ja 5
4 Muistutus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

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

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 276

HEL 2011-001867 T 10 03 03

Ksv 0563_3, Ksv 0563_3, Hiilloskuja 1 ja 5, karttaruutu F5/R4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 30.8.2011 päivätyn 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12066 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä 
ja esittää, etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotuksen selos-
tusta on muistutuksen johdosta täydennetty, kuten esityslistan liitteestä 
ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan 
muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityk-
sestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin pe-
rusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 30.11.2011

HEL 2011-001867 T 10 03 03
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Päätös

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilara-
kennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen 
rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.

Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kau-
punkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilyte-
tään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla 
olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa 
lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön-
muuttuviin tarpeisiin.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshake-
mukseen Pitäjänmäen tontille 46028/3, Hiilloskuja 5.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91§

Lisätiedot
Rantanen Esko, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 120
V 11.3.2020, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaa-
van muuttaminen (12597)

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruo-
holahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muu-
toksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 
12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
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Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes), Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija 1
Kaavamuutoksen hakija 2
Hyväksymispäätöksen 
tiedoksisaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Ruoholahdessa Itämerenkadun ja Län-
sisatamankadun risteyksen länsipuolella sijaitsevan katualueen muut-
tamista toimitilarakennusten korttelialueeksi ja nykyisen toimitilaraken-
nusten korttelialueen rakennusoikeuden lisäämistä. Tavoitteena on 
mahdollistaa toimistotalojen rakentaminen alueelle ja Rumbanaukion 
elävöittäminen uuden toimistotalon maantasokerroksen liiketiloilla. 
Toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY) voisi kaavaehdotuksen mu-
kaisesti toteuttaa 14 ja 15 kerrosta korkeat toimistotalot, joiden pysä-
köinti tulisi maan alle kellarikerroksiin. 

Uutta toimitilakerrosalaa on kaavan muutoksessa yhteensä 36 300 k-
m², minkä lisäksi liiketilaksi varattavaa vähimmäiskerrosalaa on 900 k-
m². Rumbanaukioon rajatuvan toimistotalon maantasokerrokseen tulee 
toteuttaa vähintään 800 k-m² liiketiloja, joiden sisäänkäynti on suoraan 
kadulta. Liiketilojen tulee olla myymälöitä, kahviloita tai ravintoloita ja 
niiden tulee voida toimia itsenäisesti toimisto- ja aulatiloista käsin. 

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku  e=6,7. Työpaikkamäärän li-
säys on noin 1 500 työpaikkaa. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu 
liikennesuunnitelma (piirustus nro 6965). Kaavaratkaisun myötä alueen 
kaupunkikuva eheytyy ja elävöityy, alueen työpaikkatarjonta monipuo-
listuu ja samalla pyöräliikenne sujuvoituu.
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Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutos kattaa Ruoholahdessa Porkkalankadun ja Län-
sisatamankadun risteyksen lähialueella olevat rakentamattomat alueet. 
K. A. Fagerholmin aukiolla sijaitsee aktiivisesta käytöstä poistunut rai-
tiovaunulinjan 8 kääntöympyrä ja myös toimitilatontin 20797/2 idän 
puoleinen maanpäällinen osa on rakentamaton. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1990–2009. Hel-
singin kaupunki omistaa kaava-alueen maat lukuun ottamatta tonttia 
20797/2, joka on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille 
vuonna 2018 tontin omistajan ja suunnitteluvarauksen saaneen hake-
muksista sekä kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvo-
teltu hakijoiden kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: katualueet ja aukiot 3 milj. euroa, pi-
laantuneen maaperän kunnostus 2,5 milj. euroa, yhdyskuntateknisen 
huollon johtojen ja putkien uudelleenrakentaminen 1,6 milj. euroa ja 
korttelin 20797 alueella öljykaapelin siirto 0,7 milj. euroa. Kaavaratkaisu 
nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on kar-
keasti arvioiden 15–20 milj. euroa.

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maa-
nomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § te-
kemän päätöksen mukaiset neuvottelut. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 11.6.2019 ja 
se on ollut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 65 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtävillä 19.6.–18.7.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat rakentamisen sijaintiin, kerrosalan määrään, 
kerroslukuun, virkistysalueiden laajuuteen ja joukkoliikenteeseen. 

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko 
Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun 
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ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat liikenteeseen, melun-
torjuntaan, pelastusturvallisuuteen, joukkoliikenteeseen ja yhdyskunta-
tekniikkaan.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huo-
mioon ottaen.

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely. 
Aluetta koskevan, 28.1.2020 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen hy-
väksymistä koskeva päätös on esitelty kaupunginhallitukselle 
10.2.2020. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12597 kartta, päivätty 11.6.2019, muutet-
tu 24.9.2019

2 Asemakaavan muutoksen nro 12597 selostus, päivätty 11.6.2019, muu-
tettu 24.9.2019, päivitetty Kylk:n 24.9.2019 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 11.6.2019, täydennetty 24.9.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Tehdyt muutokset
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Oheismateriaali

1 Ilmakuva
2 Havainnekuva 11.6.2019
3 Kaavamuutoshakemus, Itämerenkatu 23
4 Kaavamuutoshakemus, Porkkalankatu 38

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto
Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto (Tukes), Helsinki
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen hakija 1
Kaavamuutoksen hakija 2
Hyväksymispäätöksen 
tiedoksisaaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 469

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Hankenumero 5312_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12597 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 
tonttia 2 sekä katualueita (muodostuu uusi kortteli 20798).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

24.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja liikenneinsi-
nööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 
37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 
39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 18.07.2019 § 29

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa kos-
kien asemakaavan muutosehdotusta Porkkalankadun toimitiloista. 
Porkkalankadun, Länsisatamankadun ja Itämerenkadun väliselle alu-
eelle on suunniteltu rakennettavaksi 7-14-kerroksinen uudistoimistora-
kennus, 14-kerroksinen laajennus olemassa olevaan toimistorakennuk-
seen sekä maanalaista pysäköintitilaa.

Pelastuslaitos katsoo, että sekä uudis- että laajennusrakennuksesta ja 
niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia palotekninen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Päätöksen perustelut

Uudis- ja laajennusrakentamiseen liittyy haasteita kuten rakennusten 
korkeus sekä kannenalainen autosuoja. 

Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.05.2019 § 38

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12597 pohjakartan 
kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12597
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 16/2019
Pohjakartta valmistunut: 5.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.12.2018 § 83

HEL 2018-012625 T 10 03 03

Arkkitehti Jari Huhtaniemi esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä:

K. A. Fagerholmin kuja–K. A. Fagerholms gränd

(katu)

Perustelu: Muistonimi, pääministeri, eduskunnan puhemies, Alkon pää-
johtaja, valtioneuvos Karl-August (K.-A.) Fagerholmin (1901–1984) 
mukaan. Nimi annetaan tulevassa asemakaavan muutoksessa poistu-
van, vuonna 1998 voimaan tulleen K. A. Fagerholmin aukion–K. A. Fa-
gerholms plats mukaan ja se liittyy läheiseen Alkon entisen pääkontto-
rin sijaintiin Salmisaaressa. Fagerholm toimi Oy Alko Ab:n pääjohtajana 
vuosina 1952–1968. Nimistötoimikunta lisää tiedoksi, että Fagerholmin 
etunimen lyhennetyssä kirjoitusasussa esiintyy vaihtelua eri lähteissä, 
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mutta uuteen kaavanimeen valitaan aukionnimessä vakiintunut muoto 
K. A., joka on osoitekäytössä helpompi.

Rumbanaukio–Rumbaplatsen

(aukio)

Perustelu: Paikalla sijaitsevan, vuonna 1992 paljastetun, kuvanveistäjä 
Martti Aihan (s. 1952) Rumba-nimisen veistoksen mukaan sekä lähellä 
sijaitsevan Tanssin talo –hankeen mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 121
V 11.3.2020, Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuok-
raaminen (Ruoholahdenkatu 23)

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 23.1.2020 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaiset tilat Ressun peruskoulun ja Ressun 
lukion lisätiloiksi siten, että vuokratilojen enimmäislaajuus on 5 890 
htm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 24 600 000 euroa 15 
vuoden vuokra-ajalle laskettuna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion tilatarve

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on lisätä kaupungin 
tarjoamaa englanninkielistä opetusta kaupunkistrategiassa 2017–2021 
linjatun mukaisesti. Ressun peruskoulu ja Ressun lukio tarjoavat sekä 
suomen- että englanninkielistä opetusta. Ressun lukiossa on IB-
tutkintoon johtavaa opetusta, joka asettaa tiloille normaalista lukiosta 
poikkeavia tilavaatimuksia.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt Ressun peruskoululle 
enintään 277 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen ja Ressun lukiolle enin-
tään 220 oppilaan pysyvän lisätilatarpeen. 

Ressun peruskoulu toimii Kampissa osoitteessa Lapinlahdenkatu 10. 
Ressun lukio toimii Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Kalevankatu 
8–10. Koulujen nykyiset tilat ovat jääneet oppilasmäärien kasvun takia 
ahtaiksi eikä englanninkielistä opetusta voida lisätä nykyisissä raken-
nuksissa. Lisärakentaminen nykyisten rakennusten tonteille ei ole 
mahdollista. 

Ruoholahdenkatu 23:n tilat ovat toiminnallisesti ja sijainniltaan sopivat 
sekä Ressun peruskoulun että Ressun lukion lisätilatarpeisiin. Tilat si-
jaitsevat Ressun peruskouluun nähden turvallisen ja lyhyen noin 500 
metrin kävelymatkan päässä Lapinlahdenkadulla sijaitsevasta varsinai-
sesta koulurakennuksesta.

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen toteutus samaan yh-
teyteen luo edellytykset yhteistyölle ja yhtenäiselle IB-opinpolulle. Kah-
den yksikön lisätilan sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteis-
käyttö on kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Viitesuunnitelmat ja tilaohjelma ovat 
oheismateriaalissa.

Tilojen laatutavoitteet

Hanke toteutetaan Helsingin koulurakennusten normaalin laatutason 
mukaiseksi. Hankkeessa toteutetaan nykyvaatimusten mukainen oppi-
misympäristö, jolloin tilat ovat esteettömät ja toiminnallisesti kaikille op-
pilaille sopivat sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevat. 
Vuokrattavaksi esitettävällä kiinteistöllä on tehty vuonna 2012 talotek-
nisiä korjaustöitä. Saneerauksen yhteydessä kiinteistölle myönnettiin 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold sertifi-
kaatti.

Tilojen korjaus- ja muutostyöt

Kiinteistön omistaja toteuttaa tiloissa käyttäjän tarpeeseen pohjautuvan 
tilaohjelman mukaiset muutostyöt toimistotalosta koulukäyttöön. Tilat 
vuokrataan ja vastaanotetaan valmiina, viitesuunnitelmien mukaisesti 
toteutettuna. Vuokralaisen vastuulle jää irtokalustus ja toimintaan liitty-
vien irtaimien varusteiden sekä käyttäjän erityistarpeisiin liittyvät mah-
dolliset lisätyöt, joihin varaudutaan 1,5 milj. eurolla. 
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Kiinteistön omistaja hakee muutostöille tarvittavan rakennusluvan ja 
käyttötarkoituksen muutoksen sekä poikkeamispäätöksen asemakaa-
van mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Tilojen käyttöönotto ja hankkeen aikataulu

Vuokrattavat tilat otetaan käyttöön vaiheittain muutostöiden valmistut-
tua siten, että vuokranmaksu alkaa vaiheittain. Tavoitteena on aloittaa 
muutostyöt maaliskuussa 2020 siten, että tilat voidaan ottaa käyttöön 
vaiheittain 1.8.2020, 15.10.2020 ja 31.12.2020 mennessä. 

Edellä kuvatulla käyttöönoton jaksotuksella vuokrakustannukset ovat 
vuodelle 2020 enintään 390 000 euroa.

Käyttöönoton tavoiteaikataulu on tiukka. Sen edellytyksenä on hank-
keen eteneminen sujuvasti sekä tarvittavien päätösten ja lupien saami-
nen ajallaan.

Vuokraus

Helsingin ydinkeskustan alueella ei ole tarjolla vapaita rakennuspaikko-
ja eikä opetustiloja, joten tilat joudutaan vuokraamaan olemassa ole-
vasta tilakannasta. Tilavaihtoehtoja tarkasteltiin Ressun peruskoulun 
oppilaaksiottoalueeseen rajautuen. Tilan sijainnilta edellytettiin lyhyttä, 
turvallista, päivittäin jalan kuljettavaa yhteyttä peruskoulun ja lisätilojen 
välillä. Koska kaupungin omissa rakennuksissa ei ollut tarjolla vapaata 
opetukseen sopivaa tilaa, selvitettiin kolmea tarjolla ollutta vuokrattavaa 
vaihtoehtoa. Näistä kahdessa kiinteistön omistajat eivät olleet halukkai-
ta luovuttamaan tilojaan opetuskäyttöön. Tilojen vuokraukseen ei han-
kintalain 9 §:n perusteella sovelleta hankintalakia. 

Rakennuksesta on tarkoitus vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön kerroksissa 1–6 sijaitsevat 5 890 htm² tilat sekä kellari-
kerroksessa sijaitseva varastotila 204 m², jonka vuokra sisältyy koko-
naisvuokraan. Kaupunkiympäristön toimiala tekee vuokrasopimuksen 
omistajayhtiö Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:n kanssa. Vuokrasopimus 
tehdään toistaiseksi voimassa olevana siten, että ensimmäinen irtisa-
nomisajankohta on 15 vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Vuok-
rasopimusluonnos on liitteenä 2.

Vuokran määrä

Vuokrattavien tilojen 5 890 htm² pääomavuokra on 21,78 euroa/htm² 
kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 4,00 euroa/htm² 
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kuukaudessa eli yhteensä 25,78 euroa/htm² kuukaudessa. Yhteenlas-
kettu kokonaisvuokra on noin 152 000 euroa kuukaudessa ja noin 1 
822 000 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 128 
280 euroa kuukaudessa ja noin 1 539 400 euroa vuodessa, eli 15 vuo-
den vuokra-ajalle se on noin 23,1 milj. euroa. Pääomavuokra ei sisällä 
investointitaloudesta rahoitettavaa 1,5 milj. euron lisä- ja muutostyöva-
rausta. 

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle on 15 979 080 euroa (dis-
kontattu pääomavuokra). Diskontattu pääomavuokra on laskennallinen 
arvo, jota verrataan siihen että kaupunki toteuttaisi hankkeen omana 
investointina. Diskontattu vuokrasumma on pääomavuokrasumma 15 
vuoden ajalta yhteensä, muunnettuna käänteisellä korolla ja inflaatio-
oletuksella nykyarvoon, koska rahavirta ulottuu pitkälle tulevaisuuteen.

Ylläpitovuokra muodostuu muun muassa kiinteistön kunnossapidosta ja 
korjaustöistä, kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, 
lämmitys- ja jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. 
Se määräytyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden ylläpitokulujen perus-
teella, siten että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seu-
raavan ylläpitovuokran määräytymisvuoden ylläpitovuokran määrässä. 
Ylläpitovuokran määrä vahvistetaan etukäteen yhden vuoden ajanjak-
soksi kerrallaan ja se määräytyy edellisen vuoden toteutuneiden kus-
tannusten perusteella. 

Päävastuu ylläpidosta on kiinteistön omistajalla. Vuokralainen vastaa ti-
lojen ylläpidosta niiltä osin kuin vastuunjakotaulukon luonnoksessa on 
sovittu. Vuokralainen vastaa muun muassa käyttösähköstä ja käytön 
aikana mahdollisista välttämättömistä laiteiden ja materiaalien uusin-
noista. Luonnos vastuunjakotaulukosta on liitteenä 3. 

Ruoholahdenkatu 23:n vuokrataso on kilpailukykyinen kaupungin mui-
hin alueen opetustiloihin verrattuna. 

Tilakustannus käyttäjälle

Tilakustannus käyttäjälle on enintään 28,58 euroa/htm² kuukaudessa 
eli yhteensä noin 168 300 euroa kuukaudessa ja noin 2,2 milj. euroa 
vuodessa. Tilakustannus muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
kiinteistön omistajalle maksamasta kokonaisvuokrasta sisältäen pää-
omavuokran 21,78 euroa/htm², ylläpitovuokran 4,0 euroa/htm², kau-
punkiympäristön toimialan perimän hallintokulun 0,50 euroa/m² sekä 
kaupunkiympäristön toimialan ylläpitokulun 0,50 euroa/htm² kaupun-
kiympäristön toimialan vastuulla olevista ylläpitovastuista. Lisäksi se si-
sältää 1,80 euroa/m² lisä- ja muutostyövarauksia varten.
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Käyttäjä vastaa itse käyttösähköstä ja käytön aikana mahdollisista vält-
tämättömistä laiteiden ja materiaalien uusinnoista.  

Ylläpitokustannukset määräytyvät toteutuneiden kustannusten perus-
teella aina vuodeksi kerrallaan. 

Rahoitus

Hanke sisältyy kaupungin vuokrahankkeena vuoden 2020 talousarvion 
liitteenä olevaan vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- 
ja peruskorjaushankkeisiin vuosina 2020–2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.9.2019, 316 § hyväksynyt osoit-
teeseen Ruoholahdenkatu 23 vuokrahankkeena toteutettavan Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion pysyvien lisätilojen tarveselvityksen. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 11.2.2020 antanut hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon. Lausunto on liitteenä 4.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on 23.1.2020, 9 § esittänyt kaupunginhallitukselle Ressun peruskoulun 
ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahankkeen 23.1.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 15 vuodelle on 
15 979 080 euroa. Jaoston esityksen mukainen vuokran määrä 15 979 
080 euroa on tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti pääomitettu 
pääomavuokra 15 vuoden vuokra-ajalle (diskontattu pääomavuokra). 
Kaupunginhallitukselle esitetään jaoston esityksestä poiketen tilojen 
vuokraamista 15 vuoden ajaksi, siten että kokonaispääomavuokra il-
man arvonlisäveroa on noin 23,1 milj. euroa. Päätösesityksessä ei esi-
tetä diskontanut pääomavuokran hyväksymistä, vaan kokonaispää-
omavuokran hyväksymistä 15 vuoden ajalle. Hankesuunnittelun ede-
tessä on lisä- ja muutostyövarausta jouduttu tarkistamaan, siten että ne 
ovat nousseet 1,5 milj. euroon. Näin ollen enimmäishinta on noin 24,6 
milj. euroa 15 vuoden vuokra-ajalle.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
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set alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikkö 
vuokraamaan Pro2-Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 htm²:n ti-
lat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä 
muutoksia. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu
2 RH 23 vuokrasopimusluonnos 2019 12 19
3 Ruoholahdenkatu 23 vastuunjakotaulukko 2019 10 22 (luonnos)
4 Kasvatus-_ja_koulutuslautakunnan_lausunto_Ressun_lisätilat

Oheismateriaali

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman 
liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 9

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Esitys

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

A

hyväksyy Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahank-
keen 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
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enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 
15 vuodelle on 15 979 080 euroa.  

B

oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatka-
maan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä. 

C

oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön pääl-
likön vuokraamaan Pro2 - Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 
htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimusluon-
nokseen vähäisiä muutoksia. 

Käsittely

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena liitteen nro 1 hankesuunnitelman 
sivulla 3 oleva yhteenveto korvataan uudella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna-Leena Jokinen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 20966

hannaleena.jokinen(a)hel.fi
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 381

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23, lisätilan 
31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraa-
vaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
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Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella edistetään turvallisuutta ja tuetaan monipuolisia työskentelyasen-
toja. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huol-
lettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 4.9.2019. Tarkentuneet suunnitelmat esitellään työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle 27.11.2019. Työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstön lausuntona suunnitelma on tässä vaiheessa hyväk-
syttävissä esitetyllä tavalla. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jat-
kosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-
aineistoon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 122
V 11.3.2020, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille 
(Viikki tontti 36110/9 ja Mellunkylä tontti 47278/4)

HEL 2019-008738 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Viikinmäen asemakaavaan nro 11250 
sisältyvän erillispientalotontin (AO) 36110/9 sekä Mellunmäen asema-
kaavaan nro 11170 sisältyvän asuinpientalotontin (AP) 47278/4 vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Viikinmäen asemakaava nro 11250 on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 13.4.2005, § 89 ja se on tullut voimaan 27.5.2005. Erillispientalo-
korttelialueen (AO) tontin 36110/9 rakennusoikeus on 750 k-m². Tontin 
pinta-ala on 1 441 m² ja sen osoite on Henrik Lättiläisen katu 21. Tont-
tia koskee tonttijako nro 11547. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
20.3.2009.

Mellunmäen asemakaava nro 11170 on hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 13.10.2004 ja se on tullut voimaan 26.11.2004. Asuinpientalo 
korttelialueen (AP) tontin 47278/4 rakennusoikeus on 720 k-m². Tontin 
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pinta-ala on 1 099 m² ja sen osoite on Fallpakantie 7/Kastellinpolku 1. 
Tonttia koskee tonttijako nro 13007. Tontti on merkitty kiinteistörekiste-
riin 17.10.2017.

Asemakaavaotteet ovat liitteenä 2.

Maaperä

Viikinmäen tontti on kallioinen ja sillä on isohkoja korkeuseroja. Tontin 
maaperä on kunnostettu Uudenmaan ympäristökeskuksen 28.4.2006 
antaman ympäristölupapäätöksen YS 648 mukaisesti ja kunnostukses-
ta on laadittu loppuraportti. Uudenmaan ELY-keskus on 4.6.2015 an-
tamassaan lausunnossa todennut, että Uudenmaan ELY-keskus hy-
väksyy loppuraportin ja toteaa, että alueen kunnostustyöstä ei ole 
huomauttamista. Tontin etelärajalle on jäänyt pilaantunutta maata 
luonnontilaiseksi arvioidulle alueelle ja tämän alueen pilaantuneisuus 
kunnostetaan tarvittaessa maarakennustöiden yhteydessä.

Mellunmäen tontti on tasainen kunnostettu tontti, josta on poistettu pi-
laantuneet ja jätettä sisältävät maa-ainekset. Kunnostuksen loppura-
portin mukaan kunnostuksen tavoitetaso on saavutettu ja kunnostuk-
sessa on noudatettu Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä YS 
644. Kunnostusalueelta otetut jäännöspitoisuudet eivät ylittäneet maa-
perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun ase-
tuksen (VNA 214/2007) mukaisia kynnys- tai ohjearvoja, joten asetuk-
sen mukaisesti maaperää ei luokitella pilaantuneeksi.

Varauspäätökset

Viikinmäen tontti on varattu vuonna 2018 ja Mellunkylän tontti vuonna 
2017. Molempien tonttien rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 
2020 aikana.

Kaupunginhallituksen 17.6.2013, 723 § tekemällä päätöksellä tontti 
36110/9 on siirretty niin sanottuun jatkuvaan tonttihakuun, jolloin tontti 
on kaikkien kiinnostuneiden haettavissa. Tonttipäällikkö on 21.2.2018, 
7 § päättänyt varata tontin yksityishenkilöistä koostuvalle ryhmälle Vii-
kinlehdolle. Varauspäätöksessä päätettiin muun ohella, että tontille to-
teutettavasta yhteenlasketusta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % 
tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). 
Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². 

Kaupunginhallitus on 28.1.2013, 139 § tekemällään päätöksellä varan-
nut tontit 47278/1–3 luovutettavaksi ryhmärakennuttamishankkeita var-
ten. Tontteihin ei kohdistunut tuolloin yhtään hakemusta, jonka jälkeen 
ne siirrettiin jatkuvaan tonttihakuun. Kiinteistölautakunta on 6.4.2017, 
162 § päättänyt varata tontit 47278/1–3 ryhmä Fallpakantie 5–9:lle va-
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paarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua 
varten 31.3.2019 saakka. Tontit tulee toteuttaa noudattaen ryhmära-
kennuttamisen periaatteita. Tontit 47278/1–3 on yhdistetty yhdeksi ton-
tiksi, jolloin niistä muodostui tontti 47278/4.

Vuokrausperiaatteet ja vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on pyritty johdonmukaiseen ja yh-
denmukaiseen hinnoitteluun ottaen huomioon tonttien sijainti ja käyttö-
tarkoitus sekä alueelle aiemmin määritellyt vuokrausperiaatteet.

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

Vertailutietona todettakoon Mellunmäen tontin 47278/4 osalta, että 
kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017, 417 § oikeuttaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupungino-
san (Mellunkylä, Rukanlaki) korttelin 47214 AO-tontit 6–8 siten, että 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 29 euroa.

Esitettävät vuokrausperiaatteet

Viikinmäen erillispientalotontin korttelialueen (AO) tontin 36110/9 vuo-
sivuokra esitetään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana sääntelemättömään omistustuotantoon toteutta-
van tontin osalta 36 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (11/2019, ind 
1973) noin 710 euron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreetti-
nen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,84 e/kk/m².

Mellunkylän asuinpientalotontin (AP) tontin 47278/4 vuosivuokra esite-
tään määrättäväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihin-
tana sääntelemättömään omistustuotantoon toteuttavan tontin osalta 
30 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (11/2019, ind 1973) noin 592 eu-
ron kerrosneliömetrihintaa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumis-
kustannuksiin on noin 2,37 e/kk/m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.
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Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4% tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tontit on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080. 

Toimivalta

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

Arviolausunto

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 Otteet asemakaavakartasta ja -määräyksistä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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§ 123
V 11.3.2020, Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin 
Haagan yksikön perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

Tiivistelmä

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteiseen ra-
kennukseen on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen peruspa-
rannus ja uusi laajennusosa. 
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Nykyinen rakennus on teknisen perusparannuksen tarpeessa eikä se 
toiminnallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Peruspa-
rannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukai-
nen ja muuntojoustava oppimisympäristö, joka mahdollistaa myös kult-
tuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen ja aktiivisen asu-
kaskäytön.

Perusparannuksen ja laajennuksen rakentamiskustannukset ovat yh-
teensä 23 200 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuus-
sa 2021 ja valmistua joulukuussa 2022.

Esittelijän perustelut

Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin yhteinen rakennus

Gymnasiet Lärkan on ruotsinkielinen kaupungin lukio, joka toimii Etelä-
Haagassa samassa rakennuksessa Hoplaxskolanin Haagan yksikön 
kanssa. Hoplaxskolan on ruotsinkielinen yhtenäinen peruskoulu, jolla 
on viisi toimipistettä Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja Kaarelan 
alueilla. Nyt käsittelyssä oleva hankesuunnitelma koskee Lärkanin ja 
Hoplaxskolanin Haagan yksikön yhteistä rakennusta.

Vuonna 1962 valmistunut rakennus on pääosin kolmikerroksinen ja ta-
sakattoinen. Siihen on vuosikymmenten kuluessa tehty toiminnan vaa-
timia muutoksia, joista suurin on 1990-luvun lopulla rakennettu uusi 
auditoriosiipi. 

Tontilla on voimassa Raide-Jokerin yhteydessä vuonna 2016 laadittu 
asemakaava, joka määrittelee tontin yleissivistävien oppilaitosten ra-
kennusten korttelialueeksi (YO). Rakennus on asemakaavassa suojeltu 
merkinnällä Sr-1, rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas rakennus. Asemakaava mahdollistaa 1 405 ker-
rosneliömetrin lisäsiiven rakentamisen ja auditoriosiiven korotuksen.

Perusparannus- ja laajennushankkeen tarpeellisuus

Rakennukseen on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen peruspa-
rannus sekä koulurakennuksen laajennus. Rakennuksessa tehtyjen 
tutkimusten ja selvitysten mukaan se on talotekniikaltaan vanhentunut 
ja kokonaisuudessaan laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. 
Tilat eivät kaikilta osin vastaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman 
toiminnalle asettamia vaatimuksia. 

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Väestöennusteen mukaan 
alueen ruotsinkielisen perusopetuksen palveluverkossa on vain maltil-
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lista kasvua, joten oppilaspaikkoja ei tarvitse lisätä. Lukioikäisten mää-
rän kasvuun vastataan muualla ruotsinkielisessä lukioverkossa.

Rakennuksen laajennus on tarpeen vaikkei oppilasmäärä kasva, koska 
talotekniikkaa joudutaan peruskorjauksen yhteydessä sijoittamaan 
osaan nykyisiä opetustiloja. Tilankäyttöä tehostetaan siten, että talo-
tekniikan vaatimat uudet tilat saadaan sovitettua nykyiseen osaan ja 
laajennustarve pysyy mahdollisimman pienenä.

Perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Perusparannus- ja laajennushankkeen tavoitteena on turvallinen, ter-
veellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö, 
joka tukee opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteut-
tamista. Rakennuksen tilat perusparannetaan 420 lukiolaisen ja 150 
esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan käyttöön. Tiloja tullaan käyt-
tämään joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Perusparannus käsittää koko nykyisen rakennuksen. Hankkeen laajuus 
on 8 024 brm², 6 622 htm², 4 520 hym². Perusparannettavan osan laa-
juus on 6 954 brm², 5 905 htm², 3 844 hym² ja laajennusosan 1 070 
brm², 717 htm², 676 hym².

Perusparannuksen yhteydessä rakennuksen terveellisyys ja turvalli-
suus varmistetaan ja sen energiatehokkuutta parannetaan. Opetustilo-
jen järjestelyjä, kiintokalustusta ja varustusta ajanmukaistetaan ja hal-
linnon tilojen järjestelyjä tehostetaan. Pienryhmätiloja lisätään ja nykyis-
ten tilojen muunneltavuutta parannetaan. Oppilaille rakennetaan lisää 
wc-tiloja, esteettömyyteen liittyvät puutteet korjataan ja paloturvallisuut-
ta parannetaan.

Laajennusosaan sijoitetaan lukion uudet, laajennetut luonnontieteen 
opetustilat ja sosiaalitiloja sekä ilmanvaihdon konehuone. Opetustilo-
jen, pääaulan ja käytävien akustiikkaa parannetaan. 

Suunnitteluratkaisulla on pyritty toimiviin, avoimiin ja valoisiin tilaratkai-
suihin. Muunneltavuus parantaa sekä opetuksen järjestämisen mahdol-
lisuuksia että tilojen tehokasta käyttöä kulttuuri-, liikunta- ja muiden ti-
laisuuksien järjestämiseen. Tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tila-
suunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä. 

Myös koulun piha (4 580 m²) perusparannetaan. Se varustetaan uusin 
leikkivälinein ja pelikentälle järjestetään riittävästi toiminnallista tilaa 
edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mistilana. 
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Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua joulu-
kuussa 2022.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 seuraavia 
tavoitteita:

 Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimi-
sympäristöt (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Kaupunkiympäristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehitetään 
liikkumisen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi tasapuolisesti eri 
kaupunginosissa (luku 3, Uudistuvat palvelut).

 Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan sekä uudisrakenta-
misessa että vanhan rakennuskannan korjaamisessa (luku 3, Uu-
distuvat palvelut).

 Kaupungin palvelutilojen korjausinvestointien tasoa nostetaan tule-
van kiinteistöstrategian mukaisesti tehokkaan tilaverkon käyttökel-
poisuuden turvaamiseksi. Painopisteinä on tilojen turvallisuus ja ter-
veellisyys (luku 4, Vastuullinen taloudenpito).

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 23 200 000 euroa (2 895 euroa/brm²) helmikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 15 000 000 euroa vuosille 2018−2022. 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 23 200 000 euron rahoitustarve ote-
taan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on arviolta 
195 150 euroa ja vuosivuokra noin 2 342 000 euroa. Kuukausivuokra 
on noin 29,47 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 25,62 eu-
roa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,85 euroa/htm². Neliövuokran perus-
teena on 6 622 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 
vuotta. 

Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 64 150 euroa ja vuosi-
vuokra noin 769 800 euroa. Kuukausivuokra on 9,57 euroa/htm², josta 
pääomavuokran osuus on 6,22 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 
3,35 euroa/htm².
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Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Perusparannuksen aikaiset väistötilat

Sekä Gymnasiet Lärkanin että Hoplaxskolanin Haagan yksikön koko 
toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Väistötilatar-
peen kestoksi on arvioitu 20 kuukautta. Lukion on tarkoitus siirtyä vuok-
ratiloihin osoitteessa Vanha Viertotie 23. Peruskoulun on suunniteltu 
siirtyvän paviljonkitiloihin lähelle nykyistä koulurakennusta. Väistötilojen 
kustannukset ovat yhteensä arviolta noin 2 890 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.1.2020 § 13 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan tavoitteita. Lausunto on koko-
naisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on 
kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalvelujen, raken-
nusvalvontapalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Gym-
nasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin henkilökunta on osallistunut hank-
keen suunnitelmien valmistelemiseen ja pedagogisen suunnitelman te-
kemiseen.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen hankesuun-
nitelma 29.11.2019

2 Gymnasiet Lärkanin ja Hoplaxskolanin hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.01.2020 § 13

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Päätös

A

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tarveselvityksen osoitteeseen 
Isonnevantie 22 toteutettavasta Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan pe-
rusparannus- ja laajennushankkeesta (liite 1).

B

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.12.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 3) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan 
tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee myös jatko-
suunnittelussa työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen to-
teutus.

Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 4). 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymna-
siet Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jat-
kosuunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että Gymnasiet 
Lärkan – Hoplaxskolan perusparannus- ja laajennushankkeen jatko-
suunnittelussa tulee taata ala-asteen luokille omat kotiluokat. Lukion 
kaikille ryhmille tulee taata myös riittävä määrä työrauhan turvaavia 
luokkatiloja ja kiinnittää erityistä huomiota kaikkien tilojen akustiikkaan.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Oskar Viding

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Johanna Laisaari

Poissa: 0

Äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 9-2. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 42 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/8
24.02.2020

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

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 115

HEL 2019-012452 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Etelä-Haagassa, ositteessa Isonnevan- tie 
22 sijaitsevan Gymnasiet Lärkan / Hoplaxskolan, koulurakennuksen 
perusparannuksen ja laajennuksen 29.11.2019 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 024 
brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
23 200 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antaa hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 124
V 11.3.2020, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin organi-
saatioiden johtamiseen liittyvän jatkuvan arvioinnin kehittämiseksi

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Rantanen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki rakentaisi omien organisaatioidensa johtamisen rutiinin-
omaisen seuranta- ja arviointimallin. Tarkoituksenmukaista siinä on ar-
vioida johtamista paitsi nykyiseen nähden tehostetusti alaisten taholta 
erilaisten työhyvinvointikyselyjen yhteydessä, myös siten, että arvioin-
nin piiriin otetaan johtoryhmätason työskentely sekä keskeisten yhteis-
työtahojen ja keskushallinnon näkökulmat.

Aloite on jätetty 13.12.2017 ja sen käsittely on viivästynyt inhimillisen 
virheen takia.

Kaupunki on aloitteen mukaisesti pyrkinyt jatkuvasti parantamaan joh-
tamisen ja esihenkilötyön tilan arviointia ja seurantaa. Seuraavassa on 
esitetty tehtyjä toimenpiteitä.
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Eettiset periaatteet

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin 
kaupungin eettiset periaatteet 28.10.2019. Kaupungin eettiset periaat-
teet koskevat jokaista kaupungin työntekijää kaupunkikonsernissa: joh-
toa, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. 

Eettiset periaatteet on käsiteltävä huhtikuuhun 2020 mennessä jokai-
sessa työyhteisössä Helsingin kaupungilla. Esihenkilöt vastaavat siitä, 
että periaatteet käsitellään työyhteisöissä. Eettisten periaatteiden käsit-
telystä tehdään seuranta. 

Eettiset periaatteet korostavat mm. sitä, että ylin johto ja esihenkilöt 
näyttävät esimerkkiä toiminnallaan ja tarvittaessa puuttuvat havaitse-
miinsa epäkohtiin. Eettiset periaatteet korostavat myös sitä, että kau-
punki on vastuullinen työnantaja. Periaatteissa todetaan mm.

 Korostamme työnantajana kaikessa toiminnassamme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä työelämän monimuotoisuutta. Edellytämme 
työnantajana asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työtove-
reita ja asiakkaita kohtaan.

 Kaupungilla toteutuu hyvä ihmisten johtaminen ja esimiestyö. Toi-
mintakulttuurimme on avointa, innostavaa ja luottamusta rakenta-
vaa. Kannustamme henkilöstöä osallistumiseen ja itsenäiseen toi-
mintatapaan. Huolehdimme työnantajana uudistumisesta ja osaa-
misen jatkuvasta kehittymisestä. 

 Ennakoimme työelämän epäkohtia ja työkykyriskejä. Työpaikoilla 
emme salli minkäänlaista rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua 
emmekä seksuaalista häirintää. Edistämme kulttuuria, jossa puutu-
taan, otetaan puheeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimin-
tatavoista poiketaan. Jokaisen työntekijän ja esimiehen tulee tietää, 
miten toimitaan vastuullisesti ja edistetään hyvää työilmapiiriä.

Eettisten periaatteiden käsittelyn ja viestinnän arviointi tehdään kau-
punkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryh-
mässä syksyllä 2020.

Kunta 10 -tutkimus ja työterveyskysely

Helsingin kaupungilla johtamista seurataan säännöllisesti vuorovuosina 
valtakunnallisen Kunta10-tutkimuksen ja Työterveys Helsingin toteut-
taman Työterveyskyselyn avulla. Kunta10-tutkimuksessa johtamisesta 
selvitetään seuraavia asioita: esihenkilötuki, valmentava johtaminen, 
työyhteisön tuki esihenkilötyölle, päätöksenteon ja kohtelun oikeuden-
mukaisuus sekä kehityskeskustelujen käyminen. Työterveyskyselyssä 
kysytään, kohteleeko esihenkilö alaistaan ystävällisesti ja huomaavai-
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sesti, kunnioittaako hän työntekijän oikeuksia ja voiko esihenkilöön 
luottaa. 

Kunta10-tutkimus ohjaa esihenkilöt ja työyhteisöt systemaattiseen ke-
hittämiseen. Kunta10-tutkimuksen tulosten avulla esihenkilöt arvioivat 
työyhteisön tilaa työhön, työyhteisöön ja johtamiseen liittyvien teemojen 
avulla. Tulosten käsittely työyhteisössä on esihenkilön vastuulla. 

Esihenkilö ja työyhteisö sopivat yhdessä siitä, miten työyhteisön hyvin-
vointia edistetään ja ylläpidetään. Työyhteisön yhteisen keskustelun 
kautta työyhteisö valitsee yhden ylläpidettävän vahvuusalueen ja 1-3 
kehittämiskohdetta. Valituille asioille sovitaan mahdollisimman konk-
reettiset toimenpiteet. 

Kunta10-kokonaissijoitus kertoo työyhteisön työhyvinvoinnista suhtees-
sa muihin työyhteisöihin. Helsingissä kaikille työyhteisöille, jotka vuo-
den 2018 Kunta10-kyselyn perusteella saavat alle 25:n kokonaispistet-
tä, tarjotaan tukea. Kaupunginkanslia toimittaa toimialojen ja liikelaitos-
ten henkilöstöhallinnoille ja johdolle tiedot asianomaisista työyksiköistä 
ja tarjoaa tukea ja resursseja kehittämistoimenpiteisiin. Työyksiköille 
tarjotaan tukea tilanteen jatkokartoittamiseen ja kehittämiseen. Niille 
laaditaan toimenpideohjelma aikatauluineen yhdessä henkilöstön 
kanssa työyksikön tilanteen kehittämiseksi. Linjajohto vastaa ohjelman 
syntymisestä yhteistyössä esihenkilön kanssa. Samalla arvioidaan ul-
kopuolisen tuen tarvetta. Toimialan tai liikelaitoksen henkilöstöhallinto 
koordinoi ja seuraa työyksiköiden kehittämistoimien vaikuttavuutta.

Mikäli Kunta10-tutkimuksessa tai normaalissa arjessa havaitaan poik-
keamaa tai häiriötä, on häiriötilanteisiin puututtava välittömästi. Kau-
punginkanslia tarjoaa tukea ja konsultointimahdollisuutta toimialoille ja 
liikelaitoksille.  Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön ulkopuoliset konsul-
tit. Kunta 10-tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syys-lokakuussa 
2020. 

Onnistumiskeskustelut

Kaupungilla kehitetty johdon tulos- ja kehityskeskusteluprosessi on ak-
tiivisesti käytössä. Se tukee johdon ja esihenkilöiden jatkuvaa arviointia 
ja keskustelua oman esihenkilön kanssa kehittämistä vaativista asiois-
ta. Jokaisen esihenkilön on organisaatiotasosta riippumatta tuettava 
alaisiaan johtamisen keinoin, samalla hänen oma johtamistyönsä on 
arvioinnin kohteena.

Kaupungin tulos- ja kehityskeskusteluprosessia on uudistettu vuonna 
2019. Vuonna 2020 otetaan käyttöön onnistumiskeskustelut. Niiden 
avulla mm. yhtenäistetään henkilöstöjohtamisen toimintatapaa ja vah-
vistetaan valmentavaa johtamista. 
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Onnistumiskeskustelut parantavat henkilöstön dialogia oman esihenki-
lön kanssa ja mahdollistavat tarvittavan määrän kohtaamisia. Keskus-
teluja tukee uusi Onni-tietojärjestelmä, johon keskustelut kirjataan. Se 
tukee myös silloin, kun työn sujuvuudessa on haasteita tai on tarve 
varhaisen tuen keskustelulle.

Lisäksi onnistumiskeskustelun rinnalla tuodaan uutena toimintatapana 
Vartti -keskustelu eli lyhyet keskustelutuokiot vuoden aikana. Esihenki-
lö ja työntekijä sopivat ne onnistumiskeskustelussa. Tämän lisäksi var-
haisen tuen rinnalle tuodaan toinen ennakoiva toimintatapa eli Työn su-
juvuuden -keskustelu.

Uudistumisen pulssi -kyselyt

Vuoden 2019 lopussa on aloitettu Uudistumisen pulssi -kyselyt. Ne on 
tarkoitus toistaa säännöllisesti, noin puolen vuoden välein. Tällöin näh-
dään mm. kehittämistoimenpiteiden vaikutukset. Uudistumisen pulssi -
kyselyllä selvitetään, miten henkilöstö kokee kaupunkistrategian toteu-
tuvan työyhteisössään ja miten näkee uudistumisen arjessa.

Kaupungin uudistuminen edellyttää henkilöstöltä ja esihenkilöiltä uutta 
osaamista, uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaista toimintakulttuuria. 
Toimintakulttuurista halutaan avoin, innostava ja luottamusta rakenta-
va. Yksiköt tekevät sujuvaa keskinäistä yhteistyötä ja kaikilla on aito 
halu auttaa toisia ja onnistua yhdessä. Yhtenä esimerkkinä uudistumi-
sen pulssin kysymyksistä on:

 Työyhteisössäni edistämme kulttuuria, jossa puututaan, otetaan pu-
heeksi ja toimitaan, jos yhteisesti sovituista toimintatavoista poike-
taan.

Uudistumisen pulssi -kyselyn tulokset käydään keskustellen läpi henki-
löstön kanssa toimialoilla, liikelaitoksissa ja virastoissa sekä niiden 
työyhteisöissä. 

Myös muita johtamisen ja esihenkilötyön seurannan ja arvioinnin me-
nettelyjä on otettu käyttöön. Esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialalla 
johtamisen 360-palautekyselyssä on kerätty syksyllä 2019 palautetta 
esihenkilön johtamisesta sekä esihenkilötyöstä hänen lähipiirissä toimi-
vilta henkilöiltä, esihenkilöiltä, tiimin jäseniltä ja kollegoilta. Johtamisen 
360-palautekysely koskee siten koko henkilöstöä.

Kaupunkiympäristön toimialalla toteutetaan lisäksi pilotti, jossa myös 
asiantuntijat saavat palautetta onnistumisistaan ja mihin on hyvä vielä 
panostaa omassa toiminnassa. Asiantuntijat saavat palautetta omilta 
työtovereilta ja kollegoilta sekä omalta esihenkilöltä. Palautteesta teh-
dään myös itsearviointi.
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Johtamisen tahtotila

Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin valtuustokauden puolivälin ar-
vioinnissa nousi esille esihenkilötyössä muutoksen vaatimusten ja ta-
voitteiden haasteen hallitseminen. Kaupunginkanslian sitovana tavoit-
teena vuonna 2020 on

 Helsingin kaupungin johtamisen periaatteet ja tahtotila on määritel-
ty. Periaatteet ja tahtotila on sisällytetty kaupungin ohjelmiin ja viety 
johtoryhmiin keskusteltaviksi ohjaamaan esihenkilötyötä koko kau-
pungissa.

Mittarina on Kunta10-kyselyn valmentavaan johtamiseen liittyvät kysy-
mykset ja niille asetettavat tavoitetasot (tuloksien parantuminen vuoden 
2018 kyselyyn verrattuna) kaupunginkansliassa ja sen osastoilla. Tätä 
mittaria suositellaan käyttöönotettavaksi myös muille johtamisen mitta-
riksi. Kunta 10 -kyselystä on yhdeksän valmentavan johtamisen kysy-
mystä. Yhtenä esimerkkinä valmentavan johtamisen kysymyksistä on:

 lähiesimies kannustaa työyhteisöni jäseniä kertomaan oman mielipi-
teensä.

Vuoden 2020 kevään aikana kaupungin ylimmän johdon tavoitteena on 
mm. kiteyttää Helsingin kaupungin johtamisen periaatteet ja tahtotila 
sekä tavoiteltava toimintakulttuuri. Tämän jälkeen tavoitteena on mm. 
johtamisen laadun varmistaminen päivittäisessä tekemisessä sekä joh-
tamisvalmennukset määritellyn tahtotilan ja toimintakulttuurin mukai-
sesti.

Valmentavan johtamisen kehittämiseen on jo panostettu ja panostetaan 
voimakkaasti tulevaisuudessa. Valmentavan johtamisen edistäminen 
on jo aloitettu. Kaupungin johtoryhmän päättämät useat Lean -projektit 
edistävät lean-filosofian mukaisesti myös valmentavan johtamisen käy-
täntöjä. Valmentavan johtamisen lisäksi on panostettu kaupunkistrate-
gian suuntaiseen johtamiseen. 

Kaupungin tulospalkkiojärjestelmää on uudistettu valtuustokaudella ja 
uudistustyö jatkuu. Johdon tulospalkkiojärjestelmään vuonna 2020 tu-
lee yhdeksi tavoitteeksi valmentavan johtamisen tavoite ja mittari. 

Helsingin kaupungilla on olemassa systemaattinen ja hyvä lähiesihen-
kilöiden valmennuspolku. Myös keskijohdolle järjestetään valmennusta. 
Esimerkiksi työkykyjohtamiseen on panostettu Helsingissä viime vuosi-
na vahvasti ja se linkittyy olennaisesti myös ylemmän johdon työhön.

Kaupungin johtamistehtävissä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä ole-
ville kaupunkikonsernin työntekijöille järjestettiin Aalto-yliopiston eMBA-
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valmennusohjelma vuosina 2012- 2016 (75 osallistujaa). Vuonna 2019 
on aloittanut yksi uusi eMBA-valmennusryhmä ja valmennusryhmiä to-
teutetaan kaksi-kolme vuosien 2019 - 2023 aikana. Yhden valmennus-
ryhmän koko on 25 henkilöä.

Johtamisen tahtotilan ja johtamisen sisältöjen määrittely ikään kuin 
tuottavat aloitteessa esitetyt standardit. Tässä tapauksessa erityisesti 
siis kaupungin henkilöstöjohtamisen periaatteet ja kriteerit. Niiden poh-
jalle on rakennettu ja rakennetaan johtamisen arviointi ja mittaaminen 
sekä erityyppiset- ja tasoiset johtamisvalmennukset.   

Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen arviointikokonaisuus

Kaupungin uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli otettiin käyttöön 
1.6.2017. Kaupungilla on meneillään johtamisuudistuksesta laaja ar-
viointikokonaisuus, joka koostuu useista eri arvioinneista. Niissä ar-
vioinnin kohteena on ollut yhtenä osana myös johtaminen ja esihenkilö-
työ. 

Kesään 2019 mennessä tehtyjä arviointeja käsiteltiin valtuustoseminaa-
rissa 13. – 14.6.2019. Arviointiraportit ovat luettavissa myös alla ole-
vasta linkistä:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/valtuustoseminaari-
kesakuu-19 

Arviointien tulosten perusteella voidaan yleisesti todeta mm, että esi-
henkilötyö on muutoksessa ja kaupungissa on meneillään valtava mää-
rä kehittämistyötä. Henkilöstökokemuksen arviointi perustui erityisesti 
seuraaviin: Muutospulssikysely, joka luotiin johtamisuudistuksen seu-
rantaan, Kunta10-tutkimus 2018 ja Työterveyskysely. 

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 päätöksessä § 473 (johtamisjärjestel-
män valtuustokauden puolivälin tarkastelun toimenpiteet), perustelu-
tekstissä todettiin mm, että kaupungin organisaation muutoskyvykkyyt-
tä parannetaan hyvällä johtamisella ja vuorovaikutuksella sekä toimivil-
la rakenteilla ja prosesseilla. Toimenpiteitä tulee suunnata:

 johtamisen ja johtoryhmien kehittämiseen sekä johdon strategisen 
näkemyksellisuuden vahvistamiseen

 vahvan ja yhtenäisen toimintakulttuurin luomiseen
 luottamuksen, osaamisen ja aidon osallistumisen lisäämiseen
 uudistuksen tavoitteiden eteen tehtävään työhön, kuten prosessei-

hin ja työnjakoon
 muutoksen ja toimintakulttuurin jatkuvaan johtamiseen, johtamisen 

johtamiseen ja tavoitteiden selkeyteen.
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Tässä vastauksessa luetellut toimenpiteet vastaavat näihin haasteisiin. 
Eri arvioinnissa esiin tulleet esihenkilötyön kuormittavuus ja toimialojen 
hallinnon kehittäminen ovat myös jo olleet toiminnan parantamiskohtei-
na. 

Johtoryhmätyöskentely

Johtamista on uudistettu myös perustamalla kaupungin historian en-
simmäinen kaupunkitasoinen johtoryhmä valtuustokauden alussa. Siinä 
ovat edustettuna toimialat, kanslian osastot, henkilöstö sekä pormesta-
rikunta. Uudessa johtamisjärjestelmässä muodostetut toimialojen ja nii-
den palvelukokonaisuuksien johtoryhmät ovat jäntevöittäneet kaupun-
gin johtamista verrattuna aiempaan yli 30 erilliseen virastoon ja liikelai-
tokseen verrattuna. Johtoryhmätyöskentelyä on kehitetty jatkuvasti.

Yhteenveto

Helsingin kaupungilla oli toimivia välineitä johtamisen ja esihenkilötyön 
seurantaan ja arviointiin jo ennen uutta toimialamallia, kuten Kunta 10-
kysely, työterveyskysely sekä tulos- ja kehityskeskustelut. Uuden val-
tuustokauden aikana kaupunki on panostanut merkittävästi johtamisen, 
esihenkilötyön ja uuden toimintakulttuurin kehittämiseen. Työ jatkuu 
edelleen.

Tehdyt ja suunnitteilla olevat toimenpiteet parantavat merkittävästi joh-
tamisen ja esihenkilötyön seurantaa ja arviointia. Uusia toimenpiteitä 
ja/tai menetelmiä ovat mm. onnistumiskeskustelut, uudistumisen pulssi 
-kyselyt, uudistetut eettiset periaatteet, valmentava johtaminen ja sen 
edistäminen, johtamisuudistuksen kokonaisvaltainen arviointi, uudet 
johtoryhmät sekä johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Kaikki nämä luovat ja antavat entistä paremmat mahdollisuudet paran-
taa johtamista ja tehdä kaupungin johtamisesta ja esihenkilötyöstä 
erinomaista. Ne luovat myös paremmat edellytykset tiedolla johtamisel-
le ja tiedon hyödyntämiselle johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisek-
si.  

Lisäksi asiakaskokemuksen arviointia kehitetään. Myös sitä kautta 
saadaan tietoa henkilöstökokemuksesta, johtamisesta, esihenkilötyös-
tä. Hyvä henkilöstökokemus vaikuttaa hyvään asiakaskokemukseen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää 
kahdeksan kuukauden kuluessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas Aloite Kvsto 13122017 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 102

HEL 2017-013540 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi
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§ 125
V 11.3.2020, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupungin-
kosken padon purkamisesta

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Atte Harjanne ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tekee Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai 
kokonaista purkamista koskevan yhteiskunnallisen kannattavuuden ar-
vioinnin ja valmistelee suunnitelman padon purkamisesta, mikäli se on 
arvion pohjalta perusteltua. 

Käsitellessään aloitetta 22.5.2019 § 165 kaupunginvaltuusto palautti 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kau-
punki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen tai kokonai-
sen purkamisen vaikutukset joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa 
padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perus-
teltua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on sulkenut Vanhankaupungin 
vesivoimalan. Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa Vantaanjoen veden 
juoksutusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta 
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ohjata siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoa-
ma reitti on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse 
enää ottaa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran vir-
taama ja vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen ylä-
juoksua sekä Vanhankaupunginlahtea ja merta. 

Padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutukset sel-
vitetään, kuitenkin selvityksen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla en-
sin arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voi-
daan lieventää. Samalla selvitetään voidaanko patoa avata ilman, että 
rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden lisäselvitysten 
tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kuin Itähaaran kunnostuk-
sen vaikutuksia seurataan. 

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poistami-
sen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalojen liikkumista 
Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaanjoessa. Selvitys 
tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadintaa.

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

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 
momentin mukaan kaupunginvaltuuston palautettua aloitteen uudelleen 
valmisteltavaksi, aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä. Määräaika 
ylittyy asian jäätyä kaupunkiympäristölautakunnassa useita kertoja 
pöydälle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 103

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta. 

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 44

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Käsitellessään Vanhankaupunginkosken padon osittaista tai kokonaan 
purkamista perustuen yhteiskunnallisen kannattavuuden arviointiin ja 
edelleen tämän arvioinnin perusteella valmisteltavaa suunnitelmaa pa-
don purkamiseksi kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmis-
teltavaksi 22.5.2019.
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Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän Vanhankaupunginkosken 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko Vantaan-
joen alueen luontoon laajasti ja aloittaa padon purkamisen valmistelun, 
jos se on selvityksen pohjalta perusteltua.

Helen Oy ilmoitti 12.11.2019 sulkevansa Vantaanjoessa olevan Van-
hankaupungin vesivoimalan vuoden 2019 loppuun mennessä. Sulke-
misen jälkeen voimalaitoksen turbiineihin ei enää johdeta vettä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kalat eivät enää joudu turbiineihin ja kuole tai vahin-
goitu.

Voimalaitoksen sulkeminen muuttaa myös Vantaanjoen veden juoksu-
tusta. Kun voimalaitos ei enää tarvitse vettä, voidaan virtausta ohjata 
siten, että itähaarassa virtaava vesimäärä kasvaa ja sen tarjoama reitti 
on kaloille houkuttelevampi. Veden säännöstelyssä ei tarvitse enää ot-
taa huomioon voimalaitoksen vesitarpeita, jolloin itähaaran virtaama ja 
vesimäärää houkuttelee kaloja niiden uidessa kohti joen yläjuoksua se-
kä Vanhankaupunginlahtea ja merta.

Vuonna 2018 valmistui kaupunginhallituksen päätökseen 
(9.1.2017 § 27) pohjautuva Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnos-
tussuunnitelman työohjelma, jonka kansliapäällikkö on hyväksynyt. Itä-
haaran kunnostuksen suunnittelun lähtökohtana on erityisesti parantaa 
haaran houkuttelevuutta ja mahdollistaa myös heikommin uivien kalo-
jen, kuten särkikalojen, elinolosuhteet.

Kunnostussuunnitelman laadinta jatkuu laadittujen sekä laadittavien 
luonto- ja ympäristöselvitysten ja muiden arviointien pohjalta. Kaupun-
kiympäristölautakunnalle päätettäväksi tuotavaan kunnostussuunnitel-
man laadintaan tekoon menee arvion mukaan vielä vuoden verran. 
Suunnitelmassa huomioidaan muuttunut tilanne eli voimalaitostoimin-
nan loppuminen. Itähaaran kunnostustyöt ja alueen virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantaminen olisi näin ollen mahdollista aloittaa 
vuonna 2021.

Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu vuonna 2020 Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen selvitykseen koskien kalo-
jen liikkumista Vanhankaupunginkosken alueella ja edelleen Vantaan-
joessa. Selvitys tukee myös itähaaran kunnostussuunnitelman laadin-
taa.

Padon purkamista on selvitetty laajasti vuonna 2016 muun muassa 
selvityksessä Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamisen 
oikeudellisista edellytyksistä. Padon suojelu on vahva, sillä se on suo-
jeltu eri kaavoissa aina maakuntakaavatasosta asemakaavaan. Alue 
on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY). Kaupunkia koskee maankäytön suunnittelussa myös valtioneu-
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voston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät, että 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus 
turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa.

Länsihaaran pato on suojeltu vuonna 1998 voimaan tulleessa asema-
kaavassa (10240) merkinnällä s-3: ”Suojeltava alueen osa, jolla olevat 
pato- ja siltarakenteet tulee säilyttää tai tarvittaessa uusia siten, että 
ympäristön historiallinen arvo säilyy”. Oikeudellisessa selvityksessä ar-
vioitiin, että padon purkamiseen tähtäävä asemakaava olisi todennä-
köisesti ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämän hetkisen tiedon pe-
rusteella sellaisen asemakaavamuutoksen laatiminen, jossa kivipadolle 
ei osoiteta suojelumerkintää, olisi ELY-keskuksen mukaan kulttuuriym-
päristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityis-
tavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia kos-
kevan 54 §:n vastainen.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvitys 
padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista on 
myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.

Aikaisempien kaupunginhallituksen ja kansliapäällikön päätösten nojal-
la kaupunkiympäristön toimiala jatkaa itähaaran nousuesteiden poista-
misen suunnittelua ja toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti. Vuoden 
2020 toimintasuunnitelmassa on varauduttu tarkentavien virtausmit-
tausten tekemiseen ja yksityiskohtaisen kunnostussuunnitelman laadin-
taan.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Tuomas Rantanen: 
Lisätään seuraava lausunnon toiseksi viimeiseksi kappaleeksi: 

”Lautakunta kuitenkin katsoo, että kaupunginvaltuuston vaatima selvi-
tys padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen ympäristövaikutuksista 
on myös tehtävä, mutta sen tehtäväalaa voidaan rajata laatimalla ensin 
arvio keinoista, joilla avaamisen vaikutuksia veden korkeuteen voidaan 
lieventää. Samalla tarvitaan lisätietoa siitä, voidaanko patoa avata il-
man, että rakennetun ympäristön suojeluarvot menetetään. Näiden li-
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säselvitysten tekeminen voidaan ajoittaa samaan aikaan kun Itähaaran 
kunnostuksen vaikutuksia seurataan.”

Ja poistetaan edellisen kanssa ristiriidassa olevat kappaleet:

1. "Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että voimalaitoksen sulkemi-
sen jälkeen on aiheellisista seurata, miten voilamatoiminnan päättymi-
nen ja itähaaran muutostyöt vaikuttavat itähaarassa kalojen liikkumi-
seen ennen kuin selvitettäisiin padon purkamisen laajempia vaikutuksia 
Vantaanjoen vesistöön ja vesitasapainoon." 

2. "Edellä kuvatun johdosta ja huomioon ottaen oikeudellinen selvitys 
koskien padon purkamista voidaan päätyä siihen, että suojelumerkin-
nän poistaminen kaavasta, jotta pato voitaisiin purkaa, näyttää lähes 
mahdottomalta. Selvitysten laadinta, joilla selvitettäisiin padon purka-
misen vaikutuksia muun muassa koko Vantaanjoen alueen luontoon 
laajasti olisi perusteetonta ja myös kallista eikä toisi käsittelyssä olevan 
asian ratkaisemisen kannalta lisäarvoa eikä olisi kaupungin kokonaise-
dun mukaista."

Kannattaja: Mika Välipirtti

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

14.01.2020 Pöydälle

17.12.2019 Poistettiin

10.12.2019 Pöydälle

12.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

05.03.2019 Pöydälle

26.02.2019 Pöydälle

05.02.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Irene Varila, lakimies, puhelin: 310 37451

irene.varila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 57 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/10
24.02.2020

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

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 165

HEL 2018-010592 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

22.05.2019 Palautettiin

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Hyväksyessään aloitevastauksen Kaupunginvaltuusto edellyttää 
selvitettävän mahdollisuudet huomioida Vanhankaupunginkos-
ken padon osalta kalojen nousuedellytysten edelleen paranta-
misen (esim. vesialueen rajaaminen tiheällä verkollla, jotteivat 
kalat ajaudu voimalaitoksen alueelle) ja Longinojan puron osalta 
vaelluskalojen vapaan liikkumisen kutuaikoina ja rauhoitetun 
Vuollejokisimpukan olosuhteiden turvaami-
sen.(Luonnonsuojelulailla ja EU:n luontodirektiivillä rauhoitettu) 
 sekä oheisten vesistöjen luontoarvot ja toimenpiteet, jotta ko. 
alueet tulisivat suojelumerkinnän alle ja se huomioitaisiin vii-
meistään nyt myös rakentamishankkeissa niin, ettei niitä toteu-
teta ko. alueilla, jos on vaarana, että ekosysteemi oheisilla 
alueilla vaarantuisi tai heikentyisi.

Valtuutettu Atte Harjanne ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää Vanhankau-
punginkosken padon osittaisen tai kokonaisen purkamisen vaikutukset 
koko joen alueen luontoon laajasti, ja aloittaa padon purkamisen val-
mistelun mikäli se on selvityksen pohjalta perusteltua.

7 äänestys

Asian käsittely jatko JAA, palautus EI.

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun 
siten, että kaupunki selvittää Vanhankaupunginkosken padon osittaisen 
tai kokonaisen purkamisen vaikutukset koko joen alueen luontoon laa-
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jasti, ja aloittaa padon purkamisen valmistelun mikäli se on selvityksen 
pohjalta perusteltua.

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eveliina Heinä-
luoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Johanna Krabbe, Johanna Laisaari, 
Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Sara Paavolainen, 
Jenni Pajunen, Dennis Pasterstein, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Da-
niel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jani 
Valpio, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 40
Toni Ahva, Alviina Alametsä, Ted Apter, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Joona Haavisto, Sandra Hagman, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Atte 
Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Joonas Kolehmainen, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Terhi Koulumies, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Lau-
ra Nordström, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ah-
med, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Riikka Suominen, Jo-
hanna Sydänmaa, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, 
Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 9
Mika Ebeling, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Heimo Laaksonen, Björn Månsson, 
Juhani Strandén

Poissa: 1
Pia Kopra

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

Valtuutettu Juhani Strandénin ehdottama toivomusponsi raukesi kau-
punginvaltuuston palautettua asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 126
Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2020

HEL 2020-000898 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua syyskaudella 2020 aamukouluiksi 
kutsuttuihin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupun-
gintalolla torstaisin klo 8.00 seuraavasti:

 3.9.2020
 8.10.2020
 26.11.2020

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019 § 642 vuoden 2020 kokousajois-
taan. Tämän lisäksi pidetään aamukouluiksi kutsuttuja kokouksia, jois-
sa käsitellään kaupungin yleiseen kehitykseen, hallintoon tai muuhun 
ajankohtaiseen asiaan liittyviä laajoja kokonaisuuksia.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin 
kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa pää-
tettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun 
lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää 
ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä 
tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen ko-
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kouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei 
toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 127
Tasa-arvotoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2020-001399 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

 myöntää Alviina Alametsälle eron tasa-arvotoimikunnan puheenjoh-
tajan ja jäsenen luottamustoimesta 

 valitsee _________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan ja 
 valitsee _________ puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 

2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Alviina Alametsän (Vihr.) 24.6.2019 § 474 jä-
seneksi ja puheenjohtajaksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 alka-
vaksi toimikaudeksi. Alviina Alametsä pyytää 31.1.2020 eroa tasa-
arvotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista Euroo-
pan parlamentin jäsenyyden vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on 
kaupunginhallituksen 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 Eroilmoitus 31.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Tasa-arvotoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 128
Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2020

HEL 2020-000421 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2020 hankitaan noin 545 kpl kul-
taisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 
673 000 euroa. Vuoden 2020 hankinnan lopullinen hinta määräytyy 
hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-
arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 
01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 
1040201 009).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§.pdf
2 Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 

2016.pdf
3 Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-mitalin toimittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että
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 kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kulta-
keskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,

 puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että 
sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mita-
lit, 

 vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Hel-
sinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§.pdf
2 Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 

2016.pdf
3 Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsinki-mitalin toimittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kanslian taloushallinto
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§ 129
Pelastustoimen suunnittelijan viran perustaminen pelastuslaitoksel-
le kaupunkiympäristön toimialalle

HEL 2020-001461 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti pelastustoimen suunnittelijan viran pelastus-
laitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.3.2020 alkaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, 
joissa käytetään julkista valtaa.

Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää vir-
kasuhdetta. Pelastustoimen tehtävissä toimivalla henkilöllä on oikeus 
antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä 
kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen. Pe-
rustettavaksi esitettävän pelastustoimen suunnittelijan tehtäviin sisältyy 
mm. johtokeskuksessa operatiivisessa tilannekeskuksessa kentällä 
toimiminen tilanteessa, missä tarvitaan poikkeuksellisesti resursseja.

Virka tulee pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistamiseen. Pe-
lastuslaitokselle on varattu määräraha talousarvioon perustettavaksi 
esitettävälle viralle.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustu-
vasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai 
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ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Pe-
rustettavaksi esitettävän viran tehtäväkohtainen palkka on 2 995,00 eu-
roa kuukaudessa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin

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

inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 130
Finlandia-talon väistötilaa koskeva hankesuunnitelma

HEL 2019-013279 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat vs. tekninen johtaja Sari Hildén sekä Fin-
landia-talon tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelä. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.1.2020
2 Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Finlandia-talon väistötilan 20.1.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 750 
brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottoma-
na 9 945 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. 

Tiivistelmä

Finlandia-talon perusparannuksen toteutuksen ajaksi on osalle Finlan-
dia-talo Oy:n tapahtumatoimintoja suunniteltu väistötila Finlandia-talon 
viereen Karamzininrannan katuaukiolle Töölönlahden puolella. Väistöti-
la on käytössä kolme vuotta perusparannuksen toteutuksen ajan ja se 
on tarkoitus siirtää sen jälkeen muualle Helsingissä käytettäväksi esi-
merkiksi kouluna, päiväkotina tai muuna kokoontumistilana tarvittavana 
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väistötilana. Väistötilan tapahtumatilojen laajuus on vajaa neljäsosa ny-
kyisistä.

Perusparannuksen hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan si-
ten, että Finlandia-talon rakennus on aluksi kokonaan työmaa-alueena 
noin vuoden ajan, jonka jälkeen kongressisiipi otetaan käyttöön. Järjes-
tely on hankkeen kustannusten, toteuttamisen ja keskeisesti sijaitsevan 
työmaan keston kannalta optimaalisin vaihtoehto arvioituna hankkeen 
kokonaisvaikutusten riskienhallinnan näkökulmasta.

Väistötila, Pikku-Finlandia, toteutetaan siirtokelpoisena monikäyttöise-
nä ja puurakennuksena. Väistötila suunnitellaan tilankäytöltään tehok-
kaaksi ja muuntojoustavaksi sekä huomioiden tapahtumakäytön toi-
minnalliset ja tekniset vaatimukset. Väistötilan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa huomioidaan keskeinen sijainti puistoympäristössä ja kau-
punkikuvassa.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja Finlan-
dia-talo Oy:n yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu 
asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonnan, 
asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun, kaupunkitila- ja mai-
semasuunnittelun sekä alueidenkäytön ja -valvonnan edustajia.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat liit-
teenä 2.

Esittelijän perustelut

Finlandia-talon perusparannus

Kaupunginvaltuusto on 10.4.2019, 121 § hyväksynyt Finlandia-talon 
perusparannusta koskevan, 25.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman. 

Päätöksen mukaan Finlandia-talon asiakastoiminta on tarkoitus siirtää 
väistötiloihin perusparannuksen toteutuksen ajaksi. Väistötilojen tila-
päinen rakennus on suunniteltu sijoitettavaksi ajalle 2/2022–12/2024 
Töölönlahden puolelle Finlandia-talon viereen Karamzininrannan as-
valttipintaiselle katualueelle, josta on yhteydet rakennustöiden ajan 
käytössä oleviin maanalaisiin huolto- ja lastaustiloihin. Väliaikaiset jär-
jestelyt Töölönlahden puistossa suunnitellaan huomioiden turvallisuus, 
sujuvuus ja viihtyvyys alueella. Finlandia-talo Oy ja sen kumppanit pal-
velevat asiakkaita keskeytyksettä ensin alkuun väistötilassa ja vuoden 
korjauksen jälkeen myös avautuvassa kongressisiivessä.

Finlandia-talo Oy

Finlandia-talon käyttäjänä on kaupungin tytäryhtiö Finlandia-talo Oy. 
Finlandia-talo Oy on tapahtumakeskus, joka vuokraa tiloja ja tarjoaa 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-04-10_Kvsto_7_Pk/4BFCCC54-EF28-C632-BB5B-6A674D800003/Finlandia-talon_perusparannusta_koskeva_hankesuunn.pdf
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palveluja kongressien ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Finlan-
dia-talossa vierailee vuosittain yli 200 000 asiakasta ja siellä järjeste-
tään noin 900 erilaista tapahtumaa. Kongressimatkailulla on Helsingille 
huomattava taloudellinen tulo- ja työllisyysvaikutus. 

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupungilla on jatkuva tarve väistö- ja lisätiloille johtuen muun muassa 
lukuisista päiväkotien ja koulujen perusparannuksista, laajennustöistä 
ja korvaavista uudisrakennuksista sekä kaupungin väestönlisäyksen 
myötä kasvavasta koulu- ja päiväkotipaikkatarpeesta. Hanke on kau-
pungin kiertotalouden ja puurakentamisen kehityshanke, jossa pilotoi-
daan siirrettävän monikäyttöisen rakennuksen suunnittelua ja toteutus-
ta. Rakennuksen elinkaari on pitkä. Väistötila toimii ensin Pikku-
Finlandiana 3 vuotta, minkä jälkeen se siirretään muualle Helsinkiin ja 
muokataan käytettäväksi esimerkiksi kouluna, päiväkotina tai muuna 
tarvittavana lisätilana noin 20 vuoden ajan. 

Perusparannuksen purku-, laajennus- ja korjaustöiden tehokas toteutus 
edellyttää käyttäjän toiminnan siirtymistä pois kiinteistöstä raskaimpien 
työvaiheiden ajaksi. Perusparannuksen hankkeen toteutuksen aikatau-
lu ja rakentamiskustannukset pohjautuvat järjestelyyn, jossa käyttäjä 
siirtyy väistötilaan ja Finlandia-talo on kokonaan noin vuoden ajan työ-
maa-alueena. Sen jälkeen kongressisiipi valmistuu käytettäväksi ja kor-
jaustyöt jatkuvat edelleen päärakennuksessa. Jos perusparannus to-
teutettaisiin peräkkäisissä vaiheissa siten, että käyttäjä toimisi koko 
työmaa-ajan jossakin osassa päärakennusta tai kongressisiipeä ilman 
väistötiloja, pitenisi toteutusaika 1,5 vuodella ja kustannukset lisääntyi-
sivät vähintään 12 prosentilla. 

Finlandia-talon väistötilan hankesuunnitelma

Väistötilaan sijoitetaan Finlandia-talo Oy:n asiakastoimintaa varten mo-
nikäyttöiset kokoussalit, kahvilaravintola ja valmistuskeittiö sekä tar-
peelliset tuki- ja tekniset tilat. Tapahtumatilojen laajuuden määrityksen 
lähtökohtana on asiakastoiminnan jatkuvuuden edellyttämä vähim-
mäisvolyymi työmaa-ajalla.

Finlandia-talo Oy on laatinut toiminnalleen väistötilassa Pikku Finlan-
dia-palvelukonseptisuunnitelman, jonka tavoitteena on tarjota monipuo-
lisesti tilaisuuksia ja palveluita niin kokous- ja tapahtuma-asiakkaille 
kuin matkailijoille ja kaupunkilaisille. Kesäaikana Pikku-Finlandia teras-
seineen palvelee Töölönlahden puistossa liikkuvia ja toimii tukikohtana 
vapaa-ajan tapahtumille puistossa.

Pikku-Finlandiasta suunnitellaan tilankäytöltään tehokas rakennus, jon-
ka monikäyttöiset tilat muuntuvat eriluonteisten ja erikokoisten tapah-
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tumien tarpeisiin. Väistötilan tilamitoituksessa ja järjestelmävalmiuksis-
sa huomioidaan monipuolisen tapahtumakäytön vaatimukset. 

Kiertotalous ja muuntojoustavuus huomioidaan väistötilan rakenne- ja 
teknisten järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa niin, että puura-
kenteiset tila- ja rakennusosat-/elementit ovat ensimmäisen käytön 
päättyessä purettavissa ehjänä, siirrettävissä ja pystytettävissä helposti 
muualle sekä muokattavissa uudelleenkäytön vaatimuksiin esimerkiksi 
koulun tai päiväkodin väistötilana tai muuna kokoontumisrakennukse-
na. Materiaalien tulee olla uudelleenkäytettävissä olevia ja/tai kierrätet-
täviä.

Väistötilan hankesuunnittelun aikana on tutkittu useita vaihtoehtoja Ka-
ramzininrannan aukion nykyisten pyöräilyn ja jalankulun reittien väliai-
kaisten järjestelyiden toteuttamiseksi Töölönlahden alueella. Vaihtoeh-
tojen tarkastelussa on arvioitu järjestelyiden sujuvuutta ja turvallisuutta 
pyöräilyn, jalankulun ja Finlandia-talo Oy:n toiminnan kannalta. Ensisi-
jaisena vaihtoehtona päädyttiin esittämään ratkaisua, jossa yleinen ja-
lankulku ohjataan väistötilan ja puiston reunan väliin jäävän kapean 
väylän kautta ja pyöräilylle toteutetaan erillinen reitti puiston nurmialu-
eelle heti Karamzininrannan viereisen puurivin itäpuolelle.  

Kaupunkistrategian toteuttaminen hankkeessa

Pikku-Finlandia hanke toteuttaa kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita 
olla kansainvälinen elävä ja kiehtova tapahtumien kaupunki sekä ilmas-
tovastuuta. 

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 2 750 brm², 2 300 htm², 2 236 hym². 

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 9 945 000 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Hanke kuuluu 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan ja sen edellyttämä ra-
hoitustarve otetaan huomioon valmisteltaessa seuraavaa talousarvio-
ehdotusta.

Hankkeen rakentamiskustannuksiin sisältyvät väistötilan purku ja siirto 
sekä sijoituspaikan kuntoon saattaminen ilman päällystetöitä, jotka teh-
dään perusparannuksen jälkeen alkavassa katurakennushankkeessa. 
Rakentamiskustannuksia lisääviä tekijöitä ovat toteutus puurakenteise-
na, tapahtumakäytön edellyttämä tavanomaista suurempi kerroskor-
keus, muuntojoustavat siirtoseinäratkaisut sekä väliaikaiset kevyen lii-
kenteen järjestelyt Töölönlahden puistossa.
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Hankkeen rakentamiskustannuksia pyritään hallitsemaan kehittämällä 
toteutuksen hankintamenettelyissä tehokkaita ja taloudellisia toteutus-
tapoja yhteistyössä valittavan toimittajan, urakoitsijan tai projektinjoh-
tourakoitsijan kanssa. 

Tilakustannus käyttäjälle

Perusparannuksen työmaa-ajalla vuokra väistötilalle ja kongressisiivel-
le, joka valmistuu käyttöön noin vuoden kuluessa työmaan aloituksesta, 
määritetään markkinaehtoisesti. Vuokran määritystä varten on pyydetty 
arviolausunto ulkopuoliselta arvioitsijalta.

Vuokra muodostuu markkinavuokrasta (pääomavuokra) ja liikevaihtosi-
donnaisesta lisäosasta. Mikäli vuokralaisen kokonaisliikevaihto ylittää 
markkinavuokra-arviossa käytetyn liikevaihdon, maksetaan ylittyvältä 
osuudelta kohtuulliseksi arvioitu prosenttiosuus vuokran lisäosana.

Väistötilan vuokra ajalla 01/2022–03/2023 on arviolta 11,26 euroa/htm² 
kuukaudessa, eli yhteensä noin 25 900 euroa kuukaudessa ja noin 310 
800 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 2 300 htm². Lisä-
vuokran 12 % osuus maksetaan raja-arvona käytetyn 4,5 miljoonan eu-
ron kokonaisliikevaihdon ja toteutuneen liikevaihdon erotuksesta.

Väistötilan ja kongressisiiven yhteenlaskettu markkinavuokra ajalla 
04/2023–12/2024 on arviolta noin 9,65 euroa/htm² kuukaudessa, eli yh-
teensä noin 38 400 euroa kuukaudessa ja noin 460 900 euroa vuodes-
sa. Neliövuokran perusteena on 3 980 htm². Lisävuokran 12 % osuus 
maksetaan raja-arvona käytetyn 6,5 miljoonan euron kokonaisliikevaih-
don ja toteutuneen liikevaihdon erotuksesta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Väistötila toteutetaan Helsingin kaupungin omistukseen. Hankkeen to-
teutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Väistötilan ylläpidosta 
vastaa Finlandia-talo Oy.

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava:

 09/2019–01/2020, kehitysvaihe Aalto-yliopiston kanssa ja hanke-
suunnittelu

 02/2020–05/2021, toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu
 06–12/2021, rakentaminen
 01/2022, väistötila valmis
 02/2022, väistötilan käyttö ja perusparannus alkaa
 02/2023, kongressisiipi valmis
 07/2024, perusparannus valmis
 01/2025–, väistötilan purku ja siirto uuteen sijoituspaikkaan
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Toimivalta

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

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 20 
kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kau-
pungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on 
saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Tähän asiaan liittyvä yhteydenotto on esityksen oheismateriaalissa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.1.2020
2 Finlandia-talon väistötila_Liitteet 1 - 7

Oheismateriaali

1 Kannanotto 22.1.2020, Helsingin polkupyöräilijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Finlandia-talo Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 7

HEL 2019-013279 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti esittää kaupunginhallitukselle Finlandia-talon väistötilan 
20.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 2 750 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 945 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa. 

B

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

Käsittely

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Asian aikana kuultavana oli Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna 
Tolonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 131
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- 
ja käyttösuunnitelma vahvistamiseksi

HEL 2019-000079 T 11 01 04

Päätös

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

Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi

Suojelun perusteet

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

Haltialanmetsä täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuoje-
lualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alue on monipuolinen lehto-
jen ja korpien muodostama metsäkokonaisuus, jolla on valtakunnallista 
suojeluarvoa erityisesti monien luontotyyppiensä sekä uhanalaisen ja 
vaateliaan kääväkäslajistonsa ansiosta. Merkittävää on myös suojelua-
lueen koko ja kytkeytyminen olemassa oleviin suojelualueisiin. Alueen 
luontoarvot ovat merkittävät: lahopuuta on valtakunnallisesti huomio-
narvoisia määriä ja rehevät korvet kattavat kymmeniä hehtaareja. Alu-
een korpikokonaisuus monine harvinaisine kääpineen on valtakunnalli-
sesti merkittävä. 

Suojelun tarkoitus

Tarkoituksena on suojella monipuolinen lehtojen ja korpien muodosta-
ma kokonaisuus. Alueen luontoarvojen turvaaminen vahvistaa Palohei-
nän-Haltialan metsäalueen suojelubiologista arvoa Helsingin luonnon 
monimuotoisuuden tärkeänä ydinalueena. 

Alueen sijainti ja rajaus

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue sijaitsee Pohjois-Helsingissä, 
Keskuspuiston pohjoisosassa. Sen eteläpuolella on Paloheinä, idässä 
Tuomarinkylän pellot, pohjoispuolella Haltialan aarnialue, Pitkäkosken 
rinnelehdot ja Vantaanjoki. Länsipuolelle rakennetaan Kuninkaantam-
men asuinaluetta.
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Kiinteistötiedot ja omistus

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue sijaitsee kolmella kiinteistöllä, jot-
ka Helsingin kaupunki omistaa: 091-404-1-2 Tomtbacka, 091-421-1-3 
Nackböle ja 091-431-1-659 Tuomarinkylän kartano. Alueelle ei kohdis-
tu rasitteita.

Kaavatiedot

Yleiskaavan Kaupunkiluonto teemakartassa Haltialanmetsän luonnon-
suojelualue on esitetty oikeusvaikutteisella aluerajauksella muiden 
luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteiden kanssa.

Suojelualueen länsiosa sijoittuu Keskuspuiston pohjoisosan asema-
kaavan 11905 alueelle. Kyseisessä kaavassa on edellisen luonnonsuo-
jeluohjelman (2008–2017) mukaisesti kaksi erillistä aluetta merkinnällä 
SL-2 luonnonsuojelulain perusteella suojeltavaksi tarkoitettu alue, jolla 
on erityinen virkistyskäyttömerkitys. Nyt esitettävä laajempi suojelualu-
een rajaus perustuu uuteen luonnonsuojeluohjelmaan (2015–2024) ja 
se on osittain myös kaavan VR- eli retkeily- ja ulkoilualueella. Suojelua-
lueen itäosa sijoittuu asemakaavassa 9540 VR-alueelle.

Luonnon yleispiirteet ja luontoarvot

Haltialanmetsän kasvillisuus on monipuolista ja rehevää. Monet alueen 
luontotyypit ja lajit vastaavat 1990-luvun valtakunnalliseen vanhojen 
metsien suojeluohjelmaan päätyneiden Uudenmaan kohteiden par-
haimmistoa. Elinympäristöistä arvokkaimpia ovat laajat lehtokorvet, tur-
velehdot, keskiravinteiset tuoreet lehdot sekä kosteat lehdot. Alueella 
on myös tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää.

Pääosa alueen ylispuustosta on järeää tai kookasta, 70–110 vuotta 
vanhaa. Valtapuuna on kuusi, mutta haapaa kasvaa paikoitellen run-
saasti. Itäosasta löytyy useita metsäkuvioita, joilla kasvaa tasaikäinen, 
nuorehko ja tiheä puusto. Kaakkoisosa poikkeaa muusta alueesta, 
koska se on lehtipuuvaltainen ja väljäpuustoinen.

Vuosien 2012 ja 2016 luontoselvityksissä Haltialanmetsän alueella ha-
vaittiin yhteensä 210 putkilokasvitaksonia. Niiden joukossa oli useita 
Helsingissä harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Valtakunnallisesti uhana-
laisia putkilokasveja ei Haltialanmetsästä ole tavattu, mutta muutamia 
silmällä pidettäviä ja alueellisesti uhanalaisia lajeja.

Lahopuusto

Lahopuun määrä, laatu ja jatkumo kertovat metsän luonnontilasta. Hal-
tialan metsissä lahopuuta on syntynyt etenkin kosteisiin elinympäristöi-
hin. Alueen eteläosan lahopuukeskittymät ovat valtakunnallisesti mer-
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kittäviä. Runsaan kuusilahopuun syntyminen johtuu toisaalta puuston 
iästä, sillä yli 100-vuotiaat kuuset alkavat olla elinikänsä päässä, ja toi-
saalta tehdyistä ennallistamistoimista, kun pintavesi on noussut ojien 
patoamisen seurauksena. Myös pitkät kuivat jaksot ja myrskyt tuottavat 
lahopuuta. Lahopuu lisää huomattavasti metsien monimuotoisuutta, sil-
lä monet eliöt ovat riippuvaisia siitä.

Kääväkkäät

Haltialanmetsä on valtakunnallisesti merkittävä alue kuusilahopuun 
kääväkäslajiston suojelun kannalta. Mombergintien lounaispuolen lehto 
on tärkeä haavasta ja koivusta riippuvaiselle lajistolle.

Kääpiä on kartoitettu Haltialan alueelta useana vuonna. Vuosien mit-
taan on havaittu yhteensä 98 kääpälajia. Alueen valtakunnallisesta 
suojeluarvosta ovat merkkinä monet ekologialtaan vaateliaat lajit, kuten 
sitkaskääpä, kalvaskääpä ja poimukääpä, jotka on vuoden 2019 uha-
nalaisarviossa luokiteltu vaarantuneiksi. Valtakunnallisesti silmällä pi-
dettävistä lajeista mm. sitruunakääpä, lumokääpä ja peikonnahka on 
tavattu alueelta.

Lahokaviosammal

Lahokaviosammal on vaikeasti havaittava, uhanalainen ja erityisesti 
suojeltava laji, joka kasvaa pitkälle lahonneilla kuusimaapuilla ja kan-
noilla. Sitä on löydetty varsinkin Paloheinän täyttömäkeä ympäröivistä 
metsistä. Tulevalta suojelualueelta lahokaviosammalen esiintymistä ei 
ole kartoitettu, mutta siellä on runsaasti lajille soveltuvaa pehmentynyt-
tä kuusilahopuuta.

Linnut

Haltialanmetsän linnustolaskennat tehtiin vuosina 2012 ja 2016. Koko 
selvitysalueelta havaittiin kartoituksissa yhteensä 50 lajia, jotka kuulu-
vat alueen pesimälinnustoon tai joiden reviiri sijaitsi osittain selvitysalu-
eella. Haltialanmetsän pesimälinnusto on lajistollisesti ja määrällisesti 
varsin edustava. Vanhan metsän suosijoista puukiipijä esiintyi selvity-
salueella erityisen runsaana, samoin kuin Suomessa harvalukuiset idä-
nuunilintu ja pikkusieppo. Vanhemman kuusivaltaisen metsän suosi-
joista tiltaltteja tavattiin muutamia. Mustapääkerttu oli runsas alueen 
rehevimmillä metsäkuvioilla. Vuosien mittaan myös petolinnuista on 
tehty havaintoja.

Merkittävä pesimälinnustoon vaikuttava erityispiirre selvitysalueen met-
sissä on luonnonkolojen runsaus. Laskennoissa löytyi erittäin paljon 
sekä tuoreita että vanhoja käpytikan koloja. Monia kolopesijöitä, kuten 
kirjosieppoa, tali-, sini- ja kuusitiaista, on Haltialassa enemmän kuin ta-
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vallisilla hoidetuilla metsäalueilla. Käpytikka oli vuonna 2012 ainoa ha-
vaittu tikkalaji selvitysalueella. Vuonna 2016 tehtiin havaintoja myös pa-
lokärjestä, pohjantikasta ja pikkutikasta.

Kovakuoriaiset

Haltialan alueella elää melko edustava kuuseen liittyvä kovakuoriaisla-
jisto. Ennallistetun alueen lajiston monimuotoisuus on kasvanut kym-
menen vuoden seurantakaudella. Tällä perusteella ennallistamista voi-
daan pitää onnistuneena. Lehtipuilla elävien kovakuoriaisten yksilö-
määrä kasvoi ennallistamisen alkuvaiheessa, mutta on palautunut 
myöhemmin ennalleen.

Viimeisimmässä kovakuoriaisselvityksessä vuonna 2015 ei havaittu yh-
tään uhanalaista lajia, mikä johtuu pääosin uhanalaisluokituksen muu-
toksista. Yksi silmälläpidettävä laji havaittiin. Kyrmysepikällä näyttää 
olevan pysyvä kanta alueella.

Lahopuukovakuoriaisten seurannalla on saatu tietoa vanhan metsän la-
jiston elinolosuhteiden kehittymisestä ja alueen muuttumisesta luon-
nontilaisemmaksi. Samalla on varmistettu, etteivät erityisen haitalliset 
kaarnakuoriaiset ole lisääntyneet liian voimakkaasti. Seurantavuosien 
aikana ei ole havaittu puustolle haitallisten kaarnakuoriaisten massae-
siintymiä.

Nisäkkäät

Haltiala on riittävän laaja metsäalue monille nisäkäslajeille. Sieltä on 
elinympäristö- ja lintukartoituksen yhteydessä havaittu rusakko, orava, 
supikoira ja kettu sekä metsä- ja valkohäntäkauriin jälkiä. Myös alueella 
havaituista näädästä, villisioista ja hirvistä on saatu tietoa.

Helsingin liito-oravakartoituksessa on tehty useita havaintoja liito-
oravan jätöksistä niin tulevalla suojelualueella kuin laajemminkin Haltia-
lan alueella. Liito-orava suosii vanhempia sekametsiä, joissa kasvaa 
kuusta ja haapaa. Se viihtyy erityisesti metsissä, joissa suojaa antavia 
alempia latvuskerroksia ei ole poistettu. Haltialanmetsä onkin liito-
oravalle lähes kauttaaltaan soveltuvaa tai erittäin soveltuvaa elinympä-
ristöä.

Alueen käyttö

Virkistyskäyttö

Haltialan alueen merkitys virkistysalueena tulee yhä tärkeämmäksi, kun 
pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa ja samalla viheralueiden 
määrä vähenee täydennysrakentamisen myötä.
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Haltialan alue on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä ulkoilualueita ja siellä 
käydään arviolta kaksi miljoonaa kertaa vuosittain, näistä hiihtokäyntejä 
on 0,5–1 miljoonaa. Alueella harrastetaan myös monia muita lajeja: kä-
velyä, lenkkeilyä, koiran ulkoilutusta, suunnistusta, maastopyöräilyä 
jne.

Opetuskäyttö

Koko Haltialan alue on erinomainen opetus- ja retkikohde. Keväällä 
2018 tehtiin nettikysely lähikoulujen ja päiväkotien opettajille. Vastaus-
ten mukaan tärkeimpiä retkikohteita alueella ovat Paloheinän majan ja 
Pitkäkosken majan ympäristöt, Pitkäkosken rinnelehdot ja Haltialan ko-
tieläintila. Kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat käyvänsä Haltialan 
alueella lukuvuoden aikana yleensä 1–2 kertaa/ryhmä ja päiväkotiryh-
mien kanssa useamminkin. Opettajat käyttäisivät aluetta enemmän, jos 
siitä saisi enemmän taustatietoja ja alueella olisi paremmat palvelut.

Hoito ja käyttösuunnitelma

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueelle on teetetty konsulttityönä hoi-
to- ja käyttösuunnitelma, joka oli luettavissa ja kommentoitavissa hel-
mikuun 2019 ajan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa 
www.hel.fi/luonnonsuojelu. Luontotieto Keiron Oy:n laatimassa suunni-
telmassa on sovitettu yhteen alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistasoinen eli monien asioiden koh-
dalla tarvitaan yksityiskohtaisempaa toteutussuunnittelua. Hoito- ja 
käyttösuunnitelman mukaan myös hydrologiset selvitykset tulee tehdä 
ennen kuin ennallistamistoimien laajentamisesta päätetään.

Hoito

Hoitotoimien tavoitteena on jatkaa vuonna 2006 aloitettua ennallista-
mista ja luoda alueelle laaja, luonnontilaistuva lehtokorpialue.

Keskeisin asia hoitosuunnitelmassa on vesitalouden palauttaminen. 
Tämä tehdään hitaasti ja työtä jatketaan myös suunnitelmakauden 
2020-2030 jälkeen. Aluksi toimitaan nykyisellä pohjoisella ennallistami-
salueella ja myöhemmin uudella, eteläisemmällä osa-alueella.

Kuivatusojia patoamalla ja purouomia luonnonmukaistamalla saadaan 
vesi viipymään alueella pidempään, maa soistumaan nykyistä laajem-
malta alueelta ja korpien eliölajistolle turvataan sopivat olosuhteet. La-
hopuun määrä lisääntyy, samoin siitä riippuvaiset eliölajit. Myös metsän 
rakenne ja puulajisto monipuolistuvat, kun kuolevien kuusten tilalle 
aukkopaikkoihin kasvaa lehtipuita.
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Ojien luonnontilaistumisen myötä virtavesien lajisto, ehkä jopa taimen, 
voi ajan mittaan palata alueelle. Virtaamavaihtelut Näsinojaan vähene-
vät ja eroosio pienenee, mikä puolestaan parantaa Vantaanjoen veden-
laatua ja vähentää Itämeren kuormitusta.

Kevyitä metsänhoitotoimia ehdotetaan mm. lehtoihin, joissa suositaan 
lehtipuita ja pähkinäpensasta niissä paikoissa, joissa sitä esiintyy.

Ulkoilureittien reunoja on tarpeen hoitaa. Vaarallisten puiden kaatami-
nen tehdään ennalta sovittavien periaatteiden mukaisesti.

Hoitosuunnitelmassa esitetään kahden vanhan niityn ennallistamista. 
Toimenpiteinä riittää vesaikon raivaus ja niitto kerran vuodessa. Niitty-
jen ennallistamisella on myönteinen suojeluvaikutus, koska suurin osa 
maamme uhanalaisista eliölajeista elää perinneympäristöissä. Avoimet 
niityt myös monipuolistavat maisemaa.

Haitallisista vieraslajeista palsamipihdat ja satunnaiset tuomipihlajat 
poistetaan. Lupiinin ja jättipalsamin leviämistä alueelle seurataan ja jos 
niitä havaitaan, torjunta aloitetaan heti. Eläimistä supikoira vaatii torju-
mista, koska se syö maassa pesivien lintujen munia ja poikasia. Jos 
minkkihavaintoja tulee, myös sen torjunta aloitetaan.

Käytön ohjaus

Käyttösuunnitelman tavoitteena on ohjata virkistyskäyttöä luonnon 
kannalta kestävään suuntaan ja siten vähentää maaston kulumista. 
Tärkeintä on, että reitit viitoitetaan selvästi ja niiden ylläpitoon varataan 
nykyistä enemmän resursseja.

Reitit

Suojelualueelle ei perusteta uusia reittejä, vaan nykyisiä parannetaan 
ja tehdään kestävämmiksi. Hyväkuntoiset reitit ohjaavat kulkua ja toi-
vottavasti vähentävät uusien polkujen muodostumista.

Suunnitelman vaikutukset

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisella on monia ekologisia, sosi-
aalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Luonnon monimuotoisuus kasvaa ja 
luontoarvot lisääntyvät. Pitkäkosken rinnelehtojen ja Haltialan aarnialu-
een metsien kytkeytyneisyys paranee. Luonnonsuojelun ja virkistyskäy-
tön yhteensovittaminen antaa pääkaupunkiseudun asukkaille edelleen 
mahdollisuuden ulkoilla alueella. Taloudellisesti  hoito- ja käyttösuunni-
telman toteuttaminen vaatii sekä merkittäviä alkuinvestointeja että jat-
kuvaa ylläpitoa. Taloudellinen panostus on välttämätöntä, jotta vilk-
kaasti käytetyn alueen kuluminen saadaan hallintaan. Suojelualue ja 
läheiset suojelualueet tuovat alueelle erityisesti luontoliikunnasta kiin-
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nostuneita kävijöitä. Nämä kävijät käyttävät myös alueelle sijoittuvia 
palveluita. Tämä lisää yritysten tuloja ja kannattavuutta sekä verotuloja 
kaupungille. Luonnossa liikkumisen on todettu olevan hyödyllistä ihmis-
ten hyvinvoinnille ja terveydelle.  

Rauhoitus määräykset

1. Yleiset rajoitukset

Alueella on kielletty:

 rakennuksien, rakennelmien ja teiden rakentaminen 
 maa-aineksien, kivien ja kaivoskivennäisten ottaminen ja maa- tai 

kallioperän vahingoittaminen tai muuttaminen
 puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja sienten ja niiden osien ot-

taminen ja vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappa-

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

 tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen
 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, 

maisemaan tai eliölajien säilymiseen.

2. Liikkumisrajoitukset

Alueella on kielletty:

 moottoriajoneuvolla liikkuminen lukuun ottamatta alueen hoidon 
kannalta välttämätöntä liikkumista 

 pyöräily merkittyjen polkujen ulkopuolella
 ratsastus
 koirien, kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen.

3.Alueella on sallittu edellä mainittujen määräysten estämättä

 liikkuminen jalkaisin; merkityillä poluilla pysymistä suositellaan var-
sinkin kosteina kausina ja keskeisenä pesimäkautena 10.5–30.6. 

 toimintarajoitteisen henkilön liikkuminen sähkömoottoroidulla apuvä-
lineellä alueen ulkoiluteillä 

 marjojen ja ruokasienten poimiminen
 vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen 

poistaminen siten, että järeiden puiden rungot (rinnankorkeusläpi-
mitta yli 20 cm) jätetään lahopuuksi kasvupaikalleen tai sen lähei-
syyteen 

 ulkoiluteiden ja polkujen ylläpitoon ja turvallisuuteen liittyvät toimet
 haitallisten vieraslajien poistaminen
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 kiinteiden muinaisjäännösten tutkiminen ja hoitaminen Museoviras-
ton toimesta tai luvalla

 toiminta hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä toimenpidesuunnitel-
missa tarkemmin osoitetulla tavalla

Edellä olevista määräyksistä saa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) luvalla poiketa. ELY-keskus voi yk-
sittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koske-
vista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen pe-
rustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen 
kannalta.

Luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa 
esitetään tarpeelliset toimenpiteet luontoarvojen säilyttämiseksi ja pa-
rantamiseksi sekä virkistyskäytön ohjaamiseksi. ELY-keskus vahvistaa 
hoito- ja käyttösuunnitelman sekä myöhemmin laadittavat tarkemmat 
toteutussuunnitelmat.

Korvausmenettely

Helsingin kaupunki ei vaadi luonnonsuojelulain mukaista korvausta 
rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 
2020-2030

2 Haltialanmetsän_sijainti_ja_rajaus
3 Lainhuutotodistus 091-404-1-2
4 Lainhuutotodistus 091-431-1-659

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Tausta ja valmistelu

Haltialan metsäalueen arvo on tiedetty jo pitkään. Alueella laadittiin en-
naltamis- ja hoitosuunnitelma vuonna 2004. Rakennusvirasto käynnisti 
alueen hoitamisen luonnontilan vahvistamisen suunnittelualueena 
vuonna 2006. Tavoitteena on ollut luoda Pitkäkosken rinnelehdon ja 
Haltialan aarnialueen väliin mahdollisimman luonnontilainen metsäalue. 

Luonnonsuojelualueen perustamista on valmisteltu ensin ympäristö-
keskuksen ympäristönsuojeluosaston johdolla ja kaupungin organisaa-
tiouudistuksen jälkeen kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelu-
jen ympäristönsuojeluyksikön johdolla. Mukana on ollut luonnonhoidon, 
kaavoituksen ja liikunnan asiantuntijoita. 

Luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvät selvitykset aloitettiin 
vuonna 2012. Silloin voimassa olleen luonnonsuojeluohjelman mukai-
sesti oli tarkoitus perustaa kaksi erillistä suojelualuetta: Haltialan poh-
joinen lehtoalue (44 ha) ja Paloheinän lehto- ja korpilaakson metsä (20 
ha). Kasvillisuus ja linnusto kartoitettiin molemmilta alueilta. 

Uusi luonnonsuojeluohjelma valmisteltiin yleiskaavan tahdissa ja Palo-
heinän-Haltialan alue otettiin tähän kokonaistarkasteluun. Uusi luon-
nonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa syyskuussa 
2015. Siinä päädyttiin esittämään Haltialan laajempaa suojelualuetta, 
jolla sallitaan myös paljon virkistystoimintoja. 

Vuonna 2016 ympäristökeskus tilasi aiemmin tutkittujen kohteiden väli-
seltä alueelta täydentävän luontokartoituksen. Kartoituksen tiedot yh-
distettiin vuoden 2012 tietoihin. 

Osallistaminen

Haltialan ulkoilualuetta käyttäviä asukkaita otettiin mukaan vuoropuhe-
luun jo työn alkuvaiheessa. Toimintamuodoksi valittiin edustuksellinen 
osallistaminen: toistakymmentä alueella toimivaa asukasyhdistystä tai 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 83 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/16
24.02.2020

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

harrastusseuraa sai kutsun lokakuussa 2016 järjestetylle maastokäyn-
nille. Toiveena oli saada mukaan 1–2 edustajaa jokaisesta kutsutusta 
yhdistyksestä. Samoille sidosryhmille järjestettiin kaksi fasilitoitua työ-
pajaa: kesäkuussa 2017 aiheena oli alueen käyttäjien kokemukset ja 
toiveet, lokakuussa 2017 puolestaan luontoarvojen ja eri virkistyskäyt-
tömuotojen yhteensovittaminen.

Sidosryhmiltä on saatu arvokasta tietoa alueen käytöstä ja käyttäjien 
tarpeista. Työpajoissa on pohdittu  alueen tulevaisuutta sekä luonnon-
suojelun että eri harrastusmahdollisuuksien näkökulmista. Erilaisten int-
ressien yhteen sovittaminen on ollut erityisen tärkeää.

Luonnonsuojelualueen suunnittelusta tiedotettiin kahdessa Pakila-
Tuomarinkylän aluesuunnitelmaa käsittelevässä asukasillassa huhti-
kuussa 2017.

Lähialueen opettajille järjestettiin nettikysely toukokuussa 2018. Se lä-
hetettiin yli 50 koululle ja päiväkodille, ja vastauksia saatiin 20. 

Lokakuussa 2018 hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos esiteltiin avoi-
messa yleisötilaisuudessa Pakilan yläasteella, jolloin halukkailla oli 
mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja suunnitelmasta.

Tammi-helmikuun vaihteessa 2019 luonnonsuojelualueen perustami-
sesityksen teksti sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lähetettiin 
vielä sidosryhmille mahdollisia kannanottoja varten ja laitettiin kaupun-
gin verkkosivuille kommentoitavaksi. Aikaa kannanotoille oli 28.2.2019 
saakka.

Kannanotot

Rauhoitusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta saatiin yh-
teensä 17 kirjallista kannanottoa, joista kaksi lautakuntien lausuntoa, 
yksitoista yhdistysten ja neljä yksityishenkilöä kannanottoa.

Useissa kannanotoissa ilmaistiin selvästi puoltava mielipide luonnon-
suojelualueen perustamiseen. Yhdessäkään kannanotossa ei vastus-
tettu luonnonsuojelualueen perustamista. 

Monissa kannanotoissa kiiteltiin hyvää valmistelua ja suunnittelua. Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan piiri olisivat toivoneet tiiviimpää vuorovaikutusta hoito- ja käyttö-
suunnitelman luonnosvaiheessa. Kaksi yksityishenkilöä oli sitä mieltä, 
että kaikkia käyttäjäryhmiä ei ole kuultu tasapuolisesti.

Kaikkien yksityishenkilöiden palautteessa korostui huoli maaston kulu-
misesta ja toive siitä, että pyöräilijät ohjattaisiin eri reiteille kuin käveli-
jät. Luontojärjestöjen mielestä suuria tapahtumia ei saisi järjestää alu-
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eella lainkaan eikä ainakaan toukokuun alusta heinäkuuhun. Luontojär-
jestöjen yhteisinä huolina olivat myös mahdolliset metsänhoitotoimet 
suojelualueen itäosissa ja puiden kaataminen jopa 25 metrin leveydeltä 
ulkoilureittien molemmin puolin. Liikuntaharrastusjärjestöjen palaute liit-
tyi paljolti reitteihin. Monet yhdistykset ilmaisivat halunsa olla jatkossa-
kin mukana alueen suunnittelussa. 

Lausunnot ja vastineet niihin ilmenevät kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaoston pöytäkirjasta esittelijän perusteluista. 

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 Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 
2020-2030

2 Haltialanmetsän_sijainti_ja_rajaus
3 Lainhuutotodistus 091-404-1-2
4 Lainhuutotodistus 091-431-1-659

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Ympäristöpalvelut
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019 § 237

HEL 2019-000079 T 11 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupun-
ginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamista se-
kä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista vuosille 2020-
2030.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 
tuoda itäisen osan metsän eri-ikäistämistä monimuotoistamiseen täh-
täävän toimenpidesuunnitelman myöhemmin jaoston päätettäväksi.

Käsittely

21.11.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sameli Sivonen: Tuodaan itäisen osan metsän eri-ikäistämistä moni-
muotoistamiseen tähtäävä toimenpidesuunnitelma myöhemmin jaoston 
päätettäväksi.

Esittelijä päätti ottaa tämän lisäyksen esittelyynsä.

Esittelijä
vs. yksikön päällikkö
Jari-Pekka Pääkkönen

Lisätiedot
Tiia Sten, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

tiia.sten(a)hel.fi
Kaisa Pajanen, tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 31521

kaisa.pajanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 117

HEL 2019-000079 T 11 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Haltialan 
metsän luonnonsuojelualueen perustamisesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa Haltialanmetsän luonnonsuo-
jelualueen perustamista. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitsevan mo-
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nipuolisen luontokokonaisuuden suojelu on kaupungin strategian mu-
kaista luonnonsuojeluohjelman toteuttamista ja metsäverkoston vahvis-
tamista sekä tarjoaa päiväkoti-, koulu- ja liikuntaryhmille sekä kerho- ja 
iltapäivätoiminnalle erinomaisen oppimisen, liikunnan ja virkistyksen 
retkikohteen.

Lautakunta esittää lisäksi, että alueen opetus- ja liikuntakäytön lisäämi-
seksi kaikkina vuodenaikoina tulee jatkosuunnittelussa ja hoito-
ohjelmassa huomioida selkeästi opastetut luontopolut ja ladut sekä riit-
tävät palvelut alueella. Lisäksi laajempi taustamateriaali alueen luon-
nosta, viitotetuista reiteistä ja palveluista helpottaisi retkien suunnittelua 
alueelle.

Alueen sijainti

Pinta-alaltaan 137 hehtaarin suuruiseksi suunniteltu luonnonsuojelua-
lue sijaitsee Keskuspuiston pohjoisosassa Tuomarinkylän kaupungino-
sassa Haltialan, Niskalan ja Tuomarinkylän kylien alueella. Se rajautuu 
eteläpuolella Paloheinään, idässä Tuomarinkylän peltoihin, pohjoisessa 
Haltialan aarnialueeseen, Pitkäkosken lehtoihin ja Vantaanjokeen. 
Länsipuolelle rakentuu Kuninkaantammen asuinalue.

Suojelualueella paljon virkistystoimintoja

Haltialan metsäalueella on vuodesta 2004 ollut tarkoituksena luoda Pit-
käkosken rinnelehdon ja Haltialan aarnialueen väliin mahdollisimman 
luonnontilaisen kaltainen metsäalue. Luonnonsuojelualueen perustami-
seen liittyvät selvitykset on aloitettu vuonna 2012 ja luonnossuojeluoh-
jelman 2008-2017 mukaisesti oli tarkoitus perustaa luonnonsuojelualu-
eet Haltialaan ja Paloheinään. Helsingin uusi luonnonsuojeluohjelma 
hyväksyttiin ympäristölautakunnassa syyskuussa 2015 ja siinä esitettiin 
Haltialaan suojelualuetta, jolla sallitaan myös paljon virkistystoimintoja. 
Suunnittelutyötä toteutetaan luonnonhoidon, kaavoituksen ja liikunnan 
asiantuntijoiden yhteistyönä.

Haltialan alue on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä ulkoilualueista 
ja sinne tehdään arviolta 2 miljoonaa käyntiä vuosittain.

Asukkaiden osallistaminen

Asukkaille ja sidosryhmille lokakuussa 2016 järjestetyn maastokäynnin 
lisäksi on työpajojen ja asukasiltojen avulla kerätty eri käyttäjäryhmien 
tarpeita ja toiveita sekä pohdittu alueen tulevaisuutta luonnonsuojelun 
ja harrastusmahdollisuuksien näkökulmasta. Myös lähialueen 50 päi-
väkodeille ja kouluille järjestettiin toukokuussa 2018 nettikysely. Hal-
tianmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos 
esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa lokakuussa 2018.
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Monimuotoinen luonto

Haltialanmetsän luontotyypit ja kasvillisuus ovat monipuolista ja rehe-
viä, pääosa alueen puustosta on kookasta ja iäkästä. Alue on myös riit-
tävän laaja metsäalue monille nisäkäslajeille ja noin viidellekymmenelle 
lintulajille. 

Helposti saavutettava luonnontilainen metsä on innostava ja mielenkiin-
toinen kohde tutkia ja liikkua eri vuodenaikoina.  Opasteet ohjaavat 
käyttäjiä pysymään merkityillä reiteillä erityisesti lintujen pesimäaikana 
ja kosteina kausina. Opastetulla reitillä pysyminen vähentää myös 
maaston kulumista.

Opetuskäyttöön ja liikkumiseen innostava alue

Haltian alue on erinomainen oppimisen ja liikkumisen retkikohde. Suo-
jelualueella on  yhteensä 4,7 kilometriä opastettuja luontopolkuja, jotka 
sopivat päiväkotien, koulujen sekä kerho- ja iltapäivätoiminnan oppimi-
seen, liikuntaan ja virkistykseen. Alueen käyttö tukee kasvatuksen ja 
koulutuksen strategiaa, jossa koko kaupunki on oppimisen ympäristö ja 
arjen liikkumista lisätään. Ulkoilun ja lenkkeilyn lisäksi alueella voi 
suunnistaa, pyöräillä ja hiihtää. 

Keväällä 2018 lähikoulujen ja päiväkotien nettikyselyyn vastanneet lä-
hialueen opettajat kertoivat vierailevansa alueella 1-2 kertaa lukuvuon-
na ja päiväkodin johtajat vielä useammin. Vastausten mukaan suosi-
tuimmat retkikohteet olivat Paloheinän ja Pitkäkosken majojen ympäris-
töt, Pitkäkosken lehdot ja Haltialan kotieläintila. Kyselyn mukaan aluet-
ta käytettäisiin enemmän, jos retkien suunnittelua helpottavaa alueen 
taustatietoa olisi enemmän. 

Suunnitelman vaikutukset

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisella on ekologisten vaikutusten 
lisäksi sosiaalisia vaikutuksia. Luonnonsuojelun ja virkistyskäytön yh-
teensovittaminen tarjoaa asukkaille mahdollisuuden ulkoiluun ja liikku-
miseen. Päiväkodeille ja kouluille Haltialan luonnonsuojelualue tarjoaa 
osaltaan monipuolisen ja kiinnostavan oppimisen ja liikkumisen koke-
muksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.02.2019 § 41

HEL 2019-000079 T 11 01 04

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon Haltia-
lanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesta:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Haltialanmetsän luonnonsuo-
jelualueen perustamista esityksen mukaiselle alueelle Keskuspuiston 
pohjoisosaan jäljempänä esitetyin tarkennuksin.

Suunniteltu Haltialanmetsän luonnonsuojelualue sijaitsee Pohjois-
Helsingissä, Tuomarinkylän kaupunginosassa, Haltialan, Niskalan ja 
Tuomarinkylän kylien alueella, Keskuspuiston pohjoisosassa Vantaan-
joen jokilaakson ja Paloheinän välisellä alueella. Pinta-alaltaan noin 
137 hehtaarin laajuiseksi suunniteltu luonnonsuojelualue rajautuu poh-
joisessa Kuninkaantammentien eteläpuoliseen Pitkäniemenmetsään, 
idässä ja kaakossa Haltialan aarnialueen olemassa olevaan luonnon-
suojelualueeseen, Haltialan tilan peltoihin ja Paloheinän golfkentän 
alueeseen, etelässä Paloheinän ulkoilualueen keinolumilatulinjaan ja 
ulkoilutiehen, sekä lännessä Haltiavuorentaipaleen itäpuoliseen metsä-
alueeseen, Haltiavuoreen ja ulottuu luoteessa lähes Kuninkaantam-
mentiehen sekä Pitkäkoskenniityn ja -lehdon alueisiin. 

Suunniteltu luonnonsuojelualue sisältyy pienempi pinta-alaisena ja 
kaksiosaisena, Paloheinänkorpi ja Haltialanlehto nimisinä, Helsingin 
luonnonsuojeluohjelmaan 2008–2017 sekä lähes nykyisen mukaisesti 
rajattuna Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024. Voimassa 
olevassa yleiskaavassa ja sen oikeusvaikutteisessa kaupunkiluontokar-
tassa alue on pääosin merkitty luonnonsuojelualueeksi. Voimassa ole-
vassa asemakaavassa esitetty luonnonsuojelualue on merkitty retkeily- 
ja ulkoilualueeksi sekä luonnonsuojelualueeksi.

Haltialanmetsän pohjoispuolella, Vantaanjoen varressa sijaitsevat ole-
massa olevat Pitkäkosken rinnelehdon, Vantaanjoentörmän ja Ruutin-
kosken lehdon luonnonsuojelualueet sekä Haltialanmetsän koillispuo-
lella Haltialan aarnialueen ja Niskalan arboretumin suojelualueet, jotka 
yhdessä Haltialanmetsän kanssa muodostavat tulevaisuudessa 186 
hehtaarin suojelualuekokonaisuuden.

Haltialanmetsän alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa, melko ta-
saisten ja savipitoisten maalajien korpi- ja lehtoalueiden väleissä ja 
reunoilla on kantavien moreenimaiden ja paikoittaisten kalliopaljastu-
mien täplittämiä mäki- ja rinnemaastoja. Kasvillisuudeltaan alue on 
monipuolista ja rehevää, sieltä löytyy laajoja lehtokorpia, turvelehtoja, 
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sekä tuoreita ja kosteita lehtoja sekä tuoreita ja lehtomaisia kangas-
metsiä. Joitain pieniä harvapuustoisia alueita lukuun ottamatta koko 
Haltialanmetsän alue on kuusivaltaista sekametsää, jossa puuston ikä 
vaihtelee jonkin verran alueittain, alueiden käyttöhistoriasta johtuen. 
Valtaosa ylispuustosta on järeää ja kookasta, noin 70–100 vuotta van-
haa. Esitetyn suojelualueen kaakkoisosa poikkeaa muusta Haltialan-
metsän alueesta lehtipuuvaltaisuutensa takia. Esitetyllä luonnonsuoje-
lualueella on nykyisellään lahopuuta kohtalaisesti, mutta sen määrä tu-
lee, samoin kuin eriasteisesti heikentyneiden puiden määräkin, suoje-
lualueen perustamisen sekä hoito-ja käyttösuunnitelman mukaisten 
toimenpiteiden myötä kasvamaan selkeästi. Alueen laajan virkistyskäy-
tön takia on tärkeää, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt ulkoilu-
teiden ja reittien sekä muiden toiminnallisten alueiden ympäristöjen 
hoidosta huolehditaan hyvin kaikkien käyttäjien turvallisuuden takaami-
seksi.

Haltialanmetsän esitetyn luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituk-
sena on suojella näitä luontotyyppejä sekä alueella esiintyvien moni-
puolisten lehtojen ja korpimetsien muodostama kokonaisuus. Alue on 
määritelty Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä arvokkaaksi 
kasvillisuus- ja luontoalueeksi, sekä myös linnustollisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Alueella elää ja pesii myös liito-oravia. Hoito- ja käyttösuunni-
telmassa on tuotu hyvin esiin eri luontotyyppien ja alueiden suojelun 
tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Näistä 
toimenpiteistä merkittävimpiä tulevat olemaan lehto- ja korpialueiden 
ennallistaminen sekä näiden toimenpiteiden vaikutukset koko Haltia-
lanmetsän suojelualueen sekä ympäröivien alueiden vesitalouteen. 
Tärkeää ovat myös kulun ja kulkemisen ohjaus liiallisen kulumisen es-
tämiseksi, hyvä alueen opastus sekä suojelualueiden merkitseminen 
sekä alueesta kertominen ja käytön ohjeistaminen hyvillä infotauluilla ja 
opasteilla muun muassa ei toivotun käytön ehkäisemiseksi sekä hyvien 
reitistöjen ylläpitäminen niin suojelualueella, kuin sen lähiympäristössä-
kin. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu hyvin ulkoiluteiden ja 
muiden reittien varsien puuston ja muun puuvartisen kasvillisuuden 
hoidon tarve, mutta reittien varsien niitto sekä muu reittien reunojen ja 
rakenteiden kunnossapito olisi hyvä lisätä suunnitelmaan mahdollisten 
väärinkäsitysten välttämiseksi.

Esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen ulkopuolella, suojelualueen 
luoteisosan rajaa sivuaa itä-länsi suuntainen, Haltialan tilakeskuksen ja 
Pitkäkosken välinen Kuninkaantammentie, joka on muinaismuistolailla 
suojeltu historiallinen tie. Suojelualueen rajauksen sisäpuolella, alueen 
luoteisosassa Haltiavuoresta itään, sijaitsee kaksi pienikokoista histo-
riallista kivilouhosta, jotka ovat muinaismuistolain perusteella suojeltu 
kiinteinä muinaisjäännöksinä. Nämä suojelukohteet on kirjattu Haltia-
lanmetsän hoito- ja käyttösuunnitelmaan muinaismuistokohteina. Suo-
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jelualueen sisällä olevien suojelukohteiden mahdollisesti tarvitsema 
hoito olisi hyvä huomioida kirjaamalla se hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on osa Keskuspuiston pohjoiso-
san ja Paloheinä-Haltialan alueen merkittävää ulkoilu-, liikunta-, viher- 
ja virkistysaluetta, joka on hyvin tärkeä niin lähialueiden asukkaille, laa-
jemmin helsinkiläisille kuin muillekin pääkaupunkiseudun asukkaille. 
Keskuspuiston pohjoisosan alueella on suuri merkitys niin paikallisena, 
alueellisen kuin seudullisenakin liikunta- ja ulkoilualueena ja lähialueille 
rakentuvien uusien asuntoalueiden sekä vanhojen asuinalueiden täy-
dennysrakentamisen sekä Vantaanjoen pohjoispuolelle laajenevien 
Vantaan kaupungin asuinalueiden myötä alueen virkistyskäytön pai-
neet tulevat kasvamaan entisestään. Keskuspuiston pohjoisosan ja Pa-
loheinä-Haltialan alueella on jo nyt laaja kirjo erilaisten lajien ympäri 
vuoden tapahtuvaa harrastustoimintaa ja se muun muassa on tällä het-
kellä kokoonsa suhteutettuna Etelä-Suomen vilkkain talviliikuntakeskit-
tymä. 

Myös ympäri vuoden käytettävissä olevien kävely- ja pyöräilyreittiverk-
kojen parantaminen ja laajentaminen tuo lisää haasteita koko keskus-
puiston virkistyskäytölle. Nykyisen koko Keskuspuiston pituudelta Pit-
käkoskelta Eläintarhaan ja keskustaan polkupyöräilyn mahdollistavan 
reitin sekä useiden poikittaisreittien lisäksi tarvitaan kaupunkirakenteen 
tiivistyessä lisää myös talvisin kunnossapidettyjä ulkoiluteitä niin Kes-
kuspuiston pohjoisosaan kuin koko Keskuspuiston alueelle. Tähän tar-
peeseen pyritään osittain vastaamaan Kuninkaantammentien muutta-
misella talviaikana ladusta talvikunnossapidetyksi ulkoilureitiksi. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu hyvin alueen merkitys ja 
tärkeys ulkoilu-, liikunta- ja virkistysalueena, sekä näiden toimintojen 
tarpeiden huomioiminen ja yhdistäminen suojelualueen tavoitteisiin ja 
toimenpiteisiin. Kaikkien näiden tavoitteiden yhteensovittaminen vaatii 
tulevaisuudessa kaikkien eri toimijoiden, eri palvelukokonaisuuksien 
henkilöstön, kuin myös eri sidosryhmien hyvää yhteistyötä ja yhteisten 
tavoitteiden mukaista toimintaa.

Kokonaisuudessaan on hyvä, että tämä eliölajeiltaan, kasvillisuudel-
taan ja luontotyypeiltään merkittävä ja sijainniltaan Helsingin viheralue-
verkostossa ja Keskuspuiston kokonaisuudessa keskeinen alue ja sen 
luonnonarvot saadaan säilymään. On myös tärkeää, että keskellä tiivis-
tyviä asuinalueita oleva ja helposti saavutettava merkittävä lähivirkistys, 
luonto- ja ulkoilualue mahdollistaa nuorten sekä omatoimisen että ohja-
tun luonnossa liikkumisen sekä mahdollistaa osaltaan nuorille hyvän 
luontosuhteen kehittymisen ja sitä kautta kasvun ympäristövastuullisiksi 
kansalaisiksi. On tärkeää, että luonto- ja luonnonsuojelualueita on 
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myös kaupunkialueella ja lähellä asuinalueita julkisen liikenteen yh-
teyksillä ja kevyen liikenteen keinoin saavutettavissa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi
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§ 132
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen 
kaatamisen välttämisestä talvella 2019-2020

HEL 2019-006670 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
5.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Helsingin kaupungin ympäristöraporttia vuodelta 2018 
kaupunginvaltuusto hyväksyi Sirpa Asko-Seljavaaran ponnen, jonka 
mukaan saatuaan tiedoksi ympäristöraportin kaupunginvaltuusto edel-
lyttää selvitettävän mahdollisuudet, miten lumen kaatoa mereen voi-
daan välttää jo ensi talvena.

Kaupunkiympäristölautakunta totesi lausunnossaan 20.8.2019 asiasta 
mm., että vaikka lumen kaataminen mereen ei ole ongelmatonta, se on 
kuitenkin kaupungin teettämässä selvityksessä "Lumen vastaanoton 
vaihtoehdot vuoteen 2050" osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi, kun 
arvioitiin eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjä ja kustannuksia.
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Lausunnossa todetaan edelleen, että Hernesaaren lumen merivastaa-
noton lopettaminen ei ole mahdollista ennen kuin suuremman kapasi-
teetin uusi tekninen ratkaisu on selvitetty, linjattu ja käytössä, jolloin se 
voi korvata nykyisen merivastaanoton. Selvityksen lumen sulatuksen 
edellytyksistä arvioidaan valmistuvan keväällä 2020 ja tämän perus-
teella päätetään lumensulatusaseman hankesuunnittelun käynnistämi-
sestä. 

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli em. lausunnossa mainitun asia-
kirjan "Lumenkäsittelyn periaatteet" kokouksessaan 29.10.2019. Peri-
aatteiden kohta 3.5.D. kuuluu seuraavasti: "Uudet lumen merivastaa-
nottopaikat edellyttävät merikaadosta aiheentuvan roskaantumisen vä-
hentämistä. Talvihoidon varautumissuunnitelmassa määritetyissä poik-
keusolosuhteissa lunta voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa pai-
koissa myös ilman roskien poistoa ja lumen puhdistamista. Helsinki 
selvittää aktiivisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja lumen merivastaanoton 
lopettamiseksi ja pyrkii lopettamaan lumen kaadon mereen viimeistään 
2021 talvella kaupunginvaltuuston 25.9.2019 päätöksen mukaisesti, ot-
taen huomioon kokonaisvaikutukset ympäristöön."

Lumenkäsittelyn periaatteet -asiakirja sisältää toimenpideohjelman, 
jonka seurannasta  todetaan asiakirjassa seuraavasti: "Toimenpideoh-
jelman etenemistä seurataan lumityöryhmässä. Toimenpideohjelman 
etenemisestä sekä ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta tehdään ar-
viointi vuosittain Kympin johtoryhmälle. Arvioinnin yhteydessä toimen-
pideohjelman sisältöä voidaan tarvittaessa päivittää ja ohjelman piiriin 
ottaa uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Myös lumen käsittelyn peri-
aatteiden sisältö tarkistetaan vuosittain."

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.08.2019 § 397

HEL 2019-006670 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin lumenvastaanotto

Helsingissä vastaanotetaan keskimääräisenä talvena noin 50 000 
kuormaa lunta. Runsaslumisena talvena tämä määrä voi olla jopa 350 
000 kuormaa. Helsingissä on kahdeksan vakinaista lumenvastaanotto-
paikkaa, joista kantakaupungin alueella sijaitsee kaksi – Hernesaari ja 
Kyläsaari. Hernesaari palvelee myös Lauttasaaren aluetta. Kyläsaari 
on poistumassa alueen rakentamisen tieltä.

Lumen merivastaanotto Hernesaaressa on jälleen talvikaudella 2018–
2019 osoittanut tärkeytensä liikennealueiden liikennöitävyyden, käytet-
tävyyden ja turvallisuuden palauttamisessa. Helsingin tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa lumelle jää yhä vähemmän säilytystilaa, minkä 
seurauksena se täytyy kuljettaa pois aurauksen jälkeen. Hernesaaren 
lumenvastaanottopaikan merkitys on suuri lähes koko Helsingin kanta-
kaupungin katujen talvihoidon kannalta – ilman Hernesaaren lumen-
vastaanottotoimintaa katujen liikennöitävyyttä ja turvallisuutta ei olisi 
pystytty varmistamaan viime talven kaltaisissa poikkeusolosuhteissa.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikka

Hernesaari on ainoa lumenvastaanottopaikka, jossa lunta kaadetaan 
suoraan mereen. Lumenvastaanoton käyttöehtona on, että paikalle saa 
tuoda vain puhdasta lunta. Hernesaaren kulun- ja käytönvalvontaa on 
entisestään parannettu, jotta lumikuormien puhtautta voidaan valvoa 
paremmin. Mikäli toimijan havaitaan tuovan alueelle sinne kuulumaton-
ta materiaalia, siitä seuraa kyseisen yrityksen käyttöluvan peruminen. 
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Lumeen sekoittuu kaukolämpölaitosten ja pienpolton aiheuttamaa no-
kea, nastarenkaiden asfaltista irrottamaa kivipölyä ja bitumia, auton-
renkaista irtoavia nastoja ja mikromuovia sekä autojen pakokaasujen 
palamishiukkasia. Lumen mukana mereen päätyy myös kadulle heitet-
tyä roskaa ja eläinten jätöksiä. Hiekoitussepeli muodostaa kuitenkin 
suurimman osan mereen päätyvästä kiintoaineesta.

Kaupunkiympäristön toimiala on hyvin tietoinen siitä, että lumen meri-
vastaanotto ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta. Ympäristövaiku-
tusten vähentämiseksi Hernesaaren kippauslaiturin vierustalla sijaitse-
vaa merenpohjaa ruopataan kiintoaineen poistamiseksi. Ruoppaamalla 
poistetaan pohjaan kertynyt hiekoitushiekka ja roskat. Veteen mahdolli-
sesti sekoittuneisiin epäpuhtauksiin ei kaupunki valitettavasti pysty ny-
kyisillä menetelmillä vaikuttamaan. Keväällä 2019 tehdyn rantaroskain-
ventoinnin perusteella viime talven lumen mereen kippaus ei ole ai-
heuttanut poikkeavaa roskaantumista verrattuna talviin, joina mereen ei 
ole kipattu lunta.

Lumen merivastaanotto osoittautui kaupungin teettämän selvityksen 
”Lumen vastaanoton vaihtoehdot vuoteen 2050” perusteella parhaaksi 
vaihtoehdoksi, kun arvioitiin eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjä ja 
kustannuksia.

Hernesaaren korvaava järjestelmä

Hernesaaren merkitys on tällä hetkellä välttämätön toimivan kaupungin 
edellytysten varmistamiseksi. Toimialan parhaillaan käynnissä olevat 
lumilogistiikan ja lumenkäsittelyn kehittämishankkeet tuovat osaltaan 
uusia ratkaisuja meren roskaantumisen vähentämiseksi. Hernesaaren 
lumen merivastaanoton lopettaminen ei ole kuitenkaan mahdollista, 
ennen kuin suuremman kapasiteetin tekninen ratkaisu on selvitetty, lin-
jattu ja toteutettu korvaamaan nykyisen merivastaanoton kapasiteetin.

Hernesaaren lumenvastaanottopaikan korvaavan järjestelmän toteut-
taminen Helsingin kantakaupunkiin tulee kestämään useita vuosia, ar-
violta kuudesta kahdeksaan vuotta. Järjestelmän toteuttamisen vaihei-
siin sisältyvät selvitykset, hankesuunnittelu, rakennus- ja prosessi-
suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Prosessiin sisältyy vuorovai-
kutus asukkaiden ja sidosryhmien kanssa, minkä jälkeen linjataan tule-
va ratkaisu. 

Toteutusvaiheiden rinnalla tulisi samanaikaisesti löytää sulatusasemille 
soveltuvat paikat ja laatia asemakaavan muutokset vuorovaikutuksessa 
asukkaiden kanssa.

Selvitys lumensulatuksen edellytyksistä Helsingissä käynnistyy kau-
punkiympäristön toimialalla tulevan syksyn aikana, ja sen arvioidaan 
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valmistuvan keväällä 2020. Tämän perusteella päätetään lumensula-
tusaseman hankesuunnittelun käynnistämisestä.

Innovaatiokilpailu

Kaupunkiympäristön toimiala kehittää yhdessä Helsingin kaupungin ra-
kentamispalveluliikelaitos Staran kanssa lumenkäsittelyyn liittyviä käy-
täntöjä. Tänä keväänä on käynnistetty lumenkäsittelyä koskeva inno-
vaatiokilpailu, jonka avulla etsitään uusia ratkaisuja muun muassa ym-
päristöhaittojen vähentämiseksi. Lumen mereen kaadon ympäristövai-
kutuksiin kehitetään uusia menettelyitä. Tavoitteena on, että kilpailusta 
saadaan toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, joita voi-
daan soveltaa Hernesaaressa.

Muut kaupungit

Tukholmassa, Oslossa ja Pietarissa lumen kaato mereen on kiellettyä. 
Oslossa on lumen sulatuslautta, jossa mereen johdettava vesi puhdis-
tetaan. Pietarin keskustan alueella on käytössä 11 lumen sulatusase-
maa, joissa sulatetusta lumesta laskeutetaan kiintoaineet ja pinnalta 
poistetaan kelluvat rasvat ja öljyt. Tukholma kippaa korkeintaan 2 vuo-
rokautta vanhaa lunta mereen poikkeusluvalla. Myös muutama suoma-
lainen kaupunki, muun muassa Espoo, on kieltänyt lumen kippaamisen 
vesistöön.

Lumen käsittelyn periaatteet ja lumilogistiikka

Kaupunkiympäristön toimiala tulee esittämään parhaillaan valmistelta-
vana olevassa ”Lumenkäsittelyn periaatteet” pitkän aikavälin tavoittee-
naan lumen mereen kaadosta luopumista. Helsinki ryhtyy kehittämään 
kantakaupunkiin soveltuvan teknisen ratkaisun lumen hävittämiseen. 
Esikaupunkialueiden maanvaraisilla lumenvastaanottopaikoilla lumi va-
rastoidaan kasoihin ja sen annetaan kesän aikana sulaa.

Viralliset lumenvastaanottopaikat määritetään asemakaavassa. Kaavoi-
tuksella varmistetaan, että tarvittava lumenvastaanottokapasiteetti on 
jatkossakin olemassa. Virallinen lumenvastaanottopaikka voi olla 
maanvarainen vastaanottopaikka, merivastaanottopaikka tai lumenkä-
sittelyasema.

Hernesaaren merivastaanottoa tarvitaan vielä useita vuosia. Siirtymä-
kauden aikana kantakaupungin alueelle luodaan uudenlainen kapasi-
teetiltaan riittävä lumen loppukäsittelyn kokonaisratkaisu, joka perustuu 
hyvin todennäköisesti lumensulattamiseen. Ratkaisun osatekijöinä 
saattavat tulla kyseeseen tiivistäminen ja logististen kuljetusten yhdis-
täminen. 
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Talvihoidon varautumissuunnitelmassa määritetyissä poikkeusolosuh-
teissa lunta voidaan kaataa mereen siihen osoitetuissa paikoissa myös 
ilman roskien poistoa ja lumen puhdistamista. Poikkeusolosuhteissa 
tällä menettelyllä varmistetaan kadun saattaminen liikennöitävään kun-
toon mahdollisimman nopeasti.

Merivastaanoton jatkamiselle ei tällä hetkellä ole viranomaisten taholta 
estettä. Valtion kuten myöskään Helsingin kaupungin ympäristöviran-
omaiset eivät ole kieltäneet lumen mereen kaatoa. kaupunkiympäristön 
toimiala on käynnistänyt huhtikuussa 2019 neuvottelut Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa merivastaanoton ympäristöluvan tarpeesta. 
Tältä osin tavoitteena on myös määrittää merivastaanoton ympäristö-
vaikutusten raja-arvot.

Hernesaaren uusi asemakaava mahdollistaa lumenvastaanottopaikan 
toteuttamisen laiturin päähän rakennettavalle kentälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Isoniemi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38414

pekka.isoniemi(a)hel.fi
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§ 133
Kaksikielisyystoimikunnan selvitys 2017-2019

HEL 2019-007056 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaksikielisyystoimikunnan sel-
vityksen toiminnastaan 2017-2019 ja antoi lisäohjeistuksena:

 Laaditaan jokaiselle toimialalle ja liikelaitokselle toiminnan tarpeisiin 
vastaava kielisuunnitelma, kielellisten palvelujen ja riittävän henkilö-
kunnan kielitaitojen turvaamiseksi.

 Kaupunginhallitus korostaa kaksikielisen logon nykyohjeistuksen 
mukaisen käytön tärkeyttä.

 Kaupunginkanslia koordinoi ja seuraa kaksikielisyyden toteuttamis-
ta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala (1): annetaan lisäohjeistuksena seuraavaa:

Laaditaan jokaiselle toimialalle ja liikelaitokselle toiminnan tarpeisiin 
vastaava kielisuunnitelma, kielellisten palvelujen ja riittävän henkilö-
kunnan kielitaitojen turvaamiseksi.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala (2): annetaan lisäohjeistuksena seuraavaa:

Kaupunginhallitus korostaa kaksikielisen logon nykyohjeistuksen mu-
kaisen käytön tärkeyttä.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan toisen vas-
taehdotuksen.

Vastaehdotus:
Marcus Rantala (3): annetaan lisäohjeistuksena seuraavaa:

Kaupunginkanslia koordinoi ja seuraa kaksikielisyyden toteuttamista.

Kannattaja: Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan kolmannen 
vastaehdotuksen.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan ensimmäinen, kielisuunnitelmaa koskeva 
vastaehdotus

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan 
Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Raz-
myar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan ensimmäisen vastaehdo-
tuksen äänin 5 - 10.

Suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Marcus 
Rantalan kolmen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaksikielisyystoimikunnan raportti 14.5.2019
2 Tvåspråkighetskommitténs rapport 14.5.2019
3 Liite-Bilaga 1
4 Liite-Bilaga 2
5 Liite-Bilaga 3
6 Liite-Bilaga 4
7 Liite-Bilaga 5
8 Liite-Bilaga 6
9 Liite-Bilaga 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaksikielisyystoimikunnan 
selvityksen toiminnastaan 2017-2019. 

Esittelijän perustelut

Kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että elävä kaksikielisyys on 
Helsingin rikkaus.

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 asettama kaksikielisyystoimikunta on 
2019 päättyneenä toimikautenaan kuullut useita kaupungin toiminnois-
ta vastaavia tahoja ja selvittänyt erityisesti ruotsinkielisten palveluiden 
tilannetta. Toimikunta katsoi ruotsinkielisten palveluiden toimivan ylei-
sesti huonommin kuin vastaavien suomenkielisten. 

Kaupungin johtoryhmä on perillä palvelutuotannon haasteista erityisesti 
ruotsinkieltä osaavan henkilöstön rekrytoinnissa. Joulukuussa pormes-
tari asetti Task force -ryhmän ratkomaan varhaiskasvatuksen henkilö-
kuntavajauksen akuuttia kriisiä. 

Kaksikielisyystoimikunta järjesti toimikautenaan eri toiminta-alueita 
koskevia kuulemisia seuraavasti:

 Brändi ja viestintä 24.10.2017 (liite 3)
 Sosiaali- ja terveystoimiala 14.11.2017 (liite 4)
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 12.12.2017 (liite 5)
 Kaupunkistrategia 23.1.2018 (liite 6)
 Kaupunkiympäristön toimiala 20.3.2018
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 23.4.2018
 Henkilöstöosasto 12.11.2018
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4.12.2018
 Sosiaali- ja terveystoimiala 17.1.2019
 Viestintä ja markkinointi 5.3.2019 (liite 7)
 Verkkoviestintä 17.4.2019

Toimialoille ja keskushallinnolle vuonna 2018 lähetetty kysely toimenpi-
teistä kaksikielisyyden edistämiseksi on liitteenä 8. 

Kaksikielisyystoimikunta on tehnyt toimintaraportissaan (14.5.2019) 
joukon yleisiä ja erityisiä kaupungin hallintoon ja palveluihin kohdistuvia 
huomioita ja niihin liittyviä ehdotuksia. Toimialoja, kaupunginkanslian 
osastoja ja liikelaitoksia on pyydetty kommentoimaan toimikunnan esi-
tyksiä, jotka kohdistuvat niiden toimintaan.

Liitteenä 1 olevaan kaksikielisyystoimikunnan raporttiin saadut kom-
mentit on pääosin koottu yhteen raportin otsikointijaottelun mukaisesti.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 101 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/18
24.02.2020

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

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungin toimialat ja keskushallin-
to ottavat palvelutuotannossaan ja toiminnassaan kattavasti huomioon 
kielilain ja kaupungin omien päätösten mukaisesti kaksikielisyyden vaa-
timukset. On tarkoituksenmukaista, että kaksikielisyyden toteutumista 
pääasiassa seurataan ja johdetaan ydintoiminnassa palveluiden kysyn-
tää vastaavasti. Kaupunginhallitus on myös asettanut 10.6.2019 § 440 
uuden kaksikielisyystoimikunnan toimikaudeksi 2019-2021 jatkamaan 
kaksikielisyyden edistämistä Helsingissä.

Yleistä

Toimialat ja liikelaitokset pitävät yleisesti hyvänä ajatusta, että kieli-
suunnitelman laatimisen pohjaksi luotaisiin yhteinen malli. Mallin toivo-
taan olevan joustava, niin että se olisi sovellettavissa keskenään hyvin 
erilaisille toimialoille. Samalla sen tulisi antaa mahdollisuus arvioida 
keskenään vertailukelpoisia tavoitteita ja toimenpiteitä toimialojen kes-
ken. 

Toimialoilla toteutetaan osin palvelukohtaisesti kaupunkilaisten ja 
asiakkaiden kielelliseen identiteettiin liittyvää tilastointia ja palveluja 
suunnitellaan kohtaamaan kysyntä. Tähän liittyy toimivan kielivalikoi-
man huomioiminen rekrytoinneissa ja myös palveluostoissa. Joissakin 
palveluissa on kuitenkin myös haasteita saada kumpaakaan kotimaista 
kieltä puhuvaa henkilökuntaa työhön.  

Toimikunnan ehdotus kaksikielisten kaupunkien verkostoitumisesta ja 
kokemusten vaihdosta saa myös toimialoilla kannatusta. 

Henkilöstö

Kaupungin sisäisessä viestinnässä käytetään hallintosääntöön perus-
tuen suomen kieltä (25. luku Kaksikielisyys). Sen mukaan kaupungin 
sisäinen työkieli on suomen kieli - lukuun ottamatta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta, jonka sisäinen 
työkieli on ruotsin kieli. Tähän hallintosäännön kohtaan viitataan myös 
kaksikielisyystoimikunnan raportin liitteessä 5.

Kaupungin henkilöstöstä (kaikki palvelussuhteet) ruotsinkielisten osuus 
on verrattain pieni, 4,6 % (kaupungin henkilöstöraportin tilastoliite 
2018). Kaupunkiympäristön toimialalla ruotsinkielisiä on 1,9 %, keskus-
hallinnossa 1,5 %, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 3,0 %, sosiaali- ja 
terveystoimialalla 2,4 % ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 8,4 
%, mikä johtuu juuri toimialan ruotsinkielisestä palvelukokonaisuudesta.

Henkilöstöviestinnässä on harkittu ruotsinkielisen viestinnän lisäämistä 
muun muassa suomenkielisessä henkilöstölehdessä. Kaupungin henki-
löstölehti ilmestyy neljästi vuodessa. Ruotsinkieliset artikkelit voisivat 
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osoittaa ruotsin kielen tärkeyttä kaupungin toiminnassa ja edistää sitä, 
että koko henkilöstö lukisi myös ruotsinkielistä sisältöä. Ensiarvoisen 
tärkeää on kuitenkin varmistaa ruotsinkielisten työyhteisöjen sisäinen 
viestintä, sen kanavat ja resurssit.

Helsinki on ottamassa käyttöön uutta henkilöstöhallinnon järjestelmää. 
Siinä voisi olla tarpeen  mahdollisuus kirjata työntekijän äidinkieli pa-
remmin kuin nykyisessä – ja myös muut vaihtoehdot kuin suomi ja 
ruotsi olisivat mahdollisia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan keskitetyn koulutussuunnitelman mu-
kaiset koulutussuunnitelmat toteutetaan strategiakauden osaamisen 
kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaisesti (digitaalisuus, vuo-
rovaikutus, johtaminen sekä asiakas- ja palvelumuotoilu), joten tarvitta-
vat kielikoulutukset olisi hyvä organisoida kaupunkitasoisesti.

Tehtäväkuvauksiin liittyviä kielitaitovaatimuksia ei tällä hetkellä voi jär-
jestelmistä koota eikä raportoida. Kaupunkiyhteisessä osaamisten hal-
lintajärjestelmässä tulisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä tut-
kia mahdollisuus toteuttaa tällainen toiminnallisuus. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla palveluita tuotetaan kaksikielisesti, ja 
henkilöstö palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä. Sosiaali- 
ja terveystoimialalla on tällä hetkellä rekrytointiongelmia kaikissa am-
mattiryhmissä, myös ruotsinkielisen henkilökunnan rekrytoinnissa. Rek-
rytointipalveluihin on valittu ruotsinkielisiin rekrytointeihin paneutuva 
rekrytointikonsultti, jonka tehtävänä on keskittyä ruotsinkielisen henki-
löstöhankinnan erityiskysymyksiin. 

Sosiaali- ja terveystoimialan osalta työpaikkailmoitukset on laadittu 
kaksikielisenä silloin, kun tehtävä kohdentuu ruotsinkieliseen palveluun. 
Rekrytointijärjestelmässä on eri kieliversioita, ja sama ilmoitus voidaan 
laittaa samalla työavaintunnuksella kahtena eri kieliversiona hakuun. 
Lisäksi lehti-ilmoituksissa ja sosiaalisen median kanaviin suuntautu-
neessa viestinnässä ruotsin kieltä on käytetty silloin, kun haettava teh-
tävä kohdentuu ruotsinkielisiin palveluihin. Toimialalla on työn alla ruot-
sinkielisen rekrytointivideon tuottaminen. 

Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa, että kielilisä palkkausjärjestel-
män osana uudistetaan kaupunkitasoisesti. 

Sosiaali- ja terveystoimessa käytetään tehtävänkuvauksissa kaupun-
kiyhteistä lomaketta, johon kirjataan tehtävässä vaadittava kielitaito.  
Sosiaali- ja terveystoimi kerää tarvittaessa tietoa henkilökunnan kieli-
taidosta. Lisäksi rekrytoinnissa huomioidaan ruotsin kielen osaaminen 
tiettyjen ammattiryhmien kohdalla (esimerkiksi lääkärit).
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Ehdotusta kaksikielisyyden nostamiseksi tulospalkkiotavoitteisiin olisi 
hyvä jatkoselvittää. Haasteeksi voi muodostua mitattavissa olevan ny-
kytilan tunnistaminen sekä varsinainen tavoitetila. Ruotsinkielistä asia-
kaspalautetta olisi hyvä kerätä systemaattisemmin toimialalla.

Sosiaali- ja terveystoimiala kannattaa, että osaamisen kehittäminen ja 
koulutus tulisi suunnitella sopivaksi kullekin tehtäväkokonaisuudelle ja 
henkilöstöryhmälle/tiimille. Koulutuksia tulisi markkinoida ja varmistaa, 
että halukkaat pääsevät niihin. Kaupunkitasoisia koulutuksia voisivat 
esimerkiksi olla:

 ruotsia puhelimeen / asiakaskohtaamiseen (täsmäkoulutusta ylei-
simpiin tilanteisiin, joissa olisi hyötyä edes jonkin verran osata kiel-
tä);

 ruotsin kielen verkko-opetus, aplikaatioiden käyttöä pohdittava kieli-
koulutuksen tukena;

 kielilain toteuttamiseen ja kaupungin kaksikielisyysbrändin vahvis-
tamiseen tarkoitettu moduloitu verkko-oppimisympäristö.

Viestintä ja brändi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestinnän kielilinjaukset ovat lähes 
valmiit. Esitys on syksyn aikana ollut johtoryhmäkäsittelyissä, jotta toi-
mialan viestinnän kielilinjauksiin saadaan mahdollisimman hyvin huo-
mioitua eri palveluiden erityistarpeet. Syys-lokakuun johtoryhmäkäsitte-
lyjen jälkeen toimialan viestintä- ja markkinointipalveluissa laaditaan lo-
pullinen ohjeistus kielten käytöstä niille tahoille, jotka tekevät viestintää. 
Linjauksessa otetaan kantaa muun muassa opasteisiin, kyltteihin, asia-
kas- ja mediaviestintään, painotuotteisiin sekä mainontaan ja ilmoitte-
luun. Ohjeistus on valmiina. Toimialalla konseptoidaan parhaillaan uu-
sia verkkosivustoja. Suunnittelun lähtökohtana on kaiken oleellisen tie-
don esittäminen kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestinnässä on päätoiminen ruotsin-
kielinen viestintäsuunnittelija, joka vastaa toimialan ruotsinkielisestä 
viestinnästä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käytetään Helsingin visuaalisen il-
meen ohjetta, jonka mukaan Helsinki-kehystunnus on logon perusmuo-
to. Helsingfors-kehystunnusta käytetään ruotsinkielisissä materiaaleis-
sa, kaksikielistä Helsinki Helsingfors-kehystunnusta käytetään kaksikie-
lisissä materiaaleissa. Monikielisissä materiaaleissa käytetään logon 
perusmuotoa, Helsinki-kehystunnusta.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään kaksikielistä viestintää. Toimia-
lalla on ruotsinkielinen viestintäasiantuntija, jolla on ruotsinkielisiä vies-
tintätehtäviä. Tämä on toimialalla ruotsinkielisen niin sisäisen kuin ul-
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koisen viestinnän näkökulmasta tärkeä uusi resurssi. Asiakkaalle an-
nettavat keskeisimmät kirjalliset ohjeet ovat kaksikielisiä. Verkkosivujen 
kieliversioita kehitetään parhaillaan toisiaan vastaaviksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala toivoo, että kaupunkiyhteisesti kehitetään 
kaksikielisyyttä brändinä.

Hankinnat

Kaksikielisyystoimikunnan esittämä ohjeistuksen laatiminen siitä, miten 
kielinäkökulma otetaan huomioon palveluiden hankinnoissa, otetaan 
kaupunginkansliassa huomioon hankintakäsikirjan päivityksessä vuon-
na 2020. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää kaksikielisyystoimikunnan 
tekemää selvitystyötä sekä kaksikielisyyden edistämistä Helsingin kau-
pungissa tärkeänä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toivoo, että 
kaksikielisyystoimikunnan ehdotuksista kootaan ohjelma, johon kirja-
taan toimenpiteiden toteutusaikataulu sekä vastuutahot.

Erityisen kannatettavina kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää toi-
mikunnan ehdotuksista yhteisen kielisuunnitelmamallin luomista, jonka 
pohjalta voidaan toteuttaa toimialakohtaiset kielisuunnitelmat. Lisäksi 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että tapaa-
misissa ja kokoukset ovat kaksikielisiä ja että osallistujat voivat viestiä 
itselleen luontevimmalla kielellä.

Lisäksi pidetään tärkeänä, että jatkossa voitaisiin kerätä tehokkaasti ja 
kattavasti tilastotietoa sekä kaupunkilaisten että henkilöstön kaksikieli-
syydestä ja kielellisiin palveluihin liittyvistä tarpeista. Tämän toteutumi-
nen vaatisi mahdollisuutta rekisteröidä kaksi asiointikieltä/äidinkieltä. 
Useamman äidinkielen rekisteröinti olisi perusteltua myös muille moni-
kielisille kaupunkilaisille ja henkilöstölle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lomakkeet ovat pääasiallisesti 
yksikielisiä sekä verkossa että fyysisinä lomakkeina. Tähän toimenpi-
de-ehdotukseen kiinnitetään jatkossa huomiota. Sekä verkkoviestinnän 
että lomakkeiden osalta on kuitenkin huomioitava, että ruotsinkieliset ja 
suomenkieliset palvelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla eroavat 
ajoittain toisistaan. Näin ollen yhteiset lomakkeet tai identtiset kään-
nökset verkkosivuilla eivät ole kaikissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia. 
Avoimessa haussa on ollut ruotsinkielisen suunnittelijan tehtävä vies-
tinnän palveluihin, mikä tulee tehostamaan kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan kaksikielistä viestintää. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
toteaa lisäksi, että kaksikielistä viestintää tukisi eri toimialojen palveluis-
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ta ja käytetyistä termeistä koottu verkkosanakirja, joka olisi kaikkien 
kaupungin työntekijöiden käytössä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstön kielitaidon kehittämi-
sen suunnittelun kannalta olisi tärkeää kartoittaa henkilöstön kielitaidon 
tilanne ja tarjota koulutusta erityisesti palveluihin, joissa sille on eniten 
tarvetta. Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan molempien kotimais-
ten kielten kielitaito. Kaksikielisistä ja/tai ruotsia osaavia hakijoita on 
kuitenkin huomattavan vaikea saada eri tehtäviin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla annetaan sekä äidinkielen-
omaista ruotsin että suomen opetusta. Raportissa kannatetun Nordiska 
skolan -konseptointi valmistui lokakuussa 2019 ja on toteutuksessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala noudattaa kaupungin kielilinjauksia, 
jotka on käsitelty syksyllä 2019 toimialan ja palvelukokonaisuuksien 
johtoryhmissä. Viestintä- ja markkinointipalveluita tuotetaan eri kielillä 
linjausten mukaisesti. 

Kirjastopalveluissa toimii Svenska gruppen, joka kehittää ruotsinkielisiä 
kirjastopalveluita. Kirjastoverkossa lisätään ruotsinkielisten tapahtu-
mien ja palvelujen näkyvyyttä niin kirjastojen tiloissa kuin tietoverkossa. 
Kirjastoissa rohkaistaan asiakkaita ja henkilökuntaa käyttämään ruotsia 
asiointi- ja palvelukielenä niissä kirjastoissa, joiden asiakaskunnassa ja 
henkilöstössä on ruotsinkielisiä henkilöitä (esimerkiksi Oodi, Lauttasaa-
ri, Rikhardinkatu ja Töölö).  

Kielellisiä valmiuksia parannetaan myös rekrytointien kautta.  Kirjasto-
verkon ruotsinkielisillä työntekijöillä on jo nyt alueellisia vastuita, ja esi-
merkiksi uusi Läsinspiratör Junior (suomeksi Lukuvalmentaja junior) -
palvelu toteutuu useissa kirjastoissa sopimuksen mukaan. Lisäksi eri-
tyisesti sähköisillä välineillä kirjastopalvelua saa kattavasti myös ruotsin 
kielellä.

Toimiala kommentoi nuorisopalveluiden osalta, että nuorten vaikutta-
misjärjestelmän Ruudin nettisivuilla on kaikki perusinfo Ruudin eri osa-
alueista suomeksi ja ruotsiksi. Nuorten aloitejärjestelmän lomake on 
kaksikielinen. Nuorisoneuvoston vaalit ja niiden viestintä tapahtuvat 
kahdella kielellä. Ruotsinkielinen nuorisotyöyksikkö Helsingfors svens-
ka ungdomsarbetsenhet toteuttaa RuutiBudjettia ruotsinkielellä. Ruudin 
viralliset tiedotteet lähetetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Jatkuvaa 
sisällöntuotantoa ei sen sijaan ole kahdella kielellä. 

Osana toimialan verkkosivustouudistusta myös nuorten sivut uudistu-
vat. Tavoitteena on koota yhteen kaupungin nuorten palveluja koskeva 
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tieto. Kaikki oleellinen tieto verkkosivuilla julkaistaan suomeksi, ruotsik-
si ja englanniksi. 

Ungdomsgården Drumsö ja Apaja järjestävät yhteisiä kaksikielisiä ta-
pahtumia lapsille ja nuorille, mm. pihajuhlia, diskoja ja tyttöjen päiviä. 
Näiden järjestämistä jatketaan. Nuorisoneuvostoon on tullut valituksi 
vuosittain ruotsia äidinkielenään puhuvia nuoria, joten myös sen toi-
minnassa kieliryhmien luonteva tapaaminen todentuu.

Yleisillä kulttuuripalveluilla on yksi ruotsinkielinen kulttuurituottaja, joka 
on sijoitettuna Vuotaloon ja palvelee erityisesti Vuosaaren ja Itä-
Helsingin sekä Östersundomin ruotsinkielistä väestöä. Hänen työpa-
noksestaan 20% suuntautuu muihin yleisten kulttuuripalveluiden kult-
tuurikeskuksiin, mikä mahdollistaa joitain pisteluonteisia ruotsinkielisiä 
esityksiä vuosittain, mutta ei luo keskukselle ruotsinkielistä profiilia.

Yleiset kulttuuripalvelut ei pidä realistisena lisätä uutta ruotsinkielistä 
kulttuurituottajaa jokaiseen kulttuurikeskukseen. Yhdelläkin ruotsinkieli-
sellä vakanssilla voitaisiin saada paljon lisätarjontaa. Kulttuurituottajan 
sijoituspaikka voisi tällöin olla esim. Kanneltalo, josta käsin voisi ope-
roida eri puolilla Länsi- ja Pohjois-Helsinkiä sekä kantakaupungin suun-
taan. Erityiskohderyhminä olisivat lapset ja nuoret (päiväkodit ja koulut) 
sekä seniorit, jotka eivät itsenäisesti liiku kantakaupungin ruotsinkielis-
ten kulttuuripalveluiden pariin. 

Kulttuuritalojen verkkosivuilla on kaikki oleellinen tieto suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi. Myös kaikki tapahtumatieto esitellään kolmella kie-
lellä. Tärkeimmät esitteet sisältävät myös ruotsinkieliset osiot, jossa 
esitellään ruotsinkielinen tarjonta kulttuuritaloissa. Kultturitalojen ruot-
sinkielisistä tapahtumista tehdään myös ruotsinkielistä mainontaa ulko-, 
printti- ja verkkomainontaa. Tärkeimmät kauden avaukset tehdään vä-
hintään kahdella kielellä huomioiden palvelun sisältö ja kohderyhmät. 

Museoissa viestitään yleisölle ja medialle kolmella kielellä ja tärkeim-
mät materiaalit ovat saatavilla vähintään kolmella kielellä. Myös mu-
seon verkkosivut ovat vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan yleisenä kommenttina todetaan, että ra-
portti ja ehdotukset ovat hyviä. Raporttiluonnoksessa esitetään toimia-
lalle tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä ruotsinkielisten palveluiden 
tuottamiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on ruotsinkielisten palveluiden työryhmä, 
joka on laatinut toimialalle kielisuunnitelman. Kielisuunnitelmaa päivite-
tään vuosittain.
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Toimialalla on tilastotiedon lisäksi joissakin tapauksissa kartoitettu hen-
kilökunnan ruotsin kielen taitoa. 

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää kannatettavana kaksikielisten kaupun-
kien kansainvälisen verkoston yhteistyötä. Lisäksi kannatetaan toimia-
lojen välistä yhteistyöverkostoa ruotsinkielisten asioiden koordinoimi-
sessa.

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelut

Kielilain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähtökohtaisesti kaksi-
kielisiä, lisäksi palvellaan myös muilla kielillä. Tarvittaessa voidaan 
käyttää tulkkipalveluja. Helsingissä uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Toimialalla kehitetään kolmea palvelukeskustoimin-
tamallia: terveys- ja hyvinvointikeskus, perhekeskus ja senioripalvelut. 

Sosiaali- ja terveystoimessa toimii edelleen kolme terveysasemaa, jois-
sa tarjotaan ruotsinkielistä palvelua. Palveluita kehittäessä toimiala 
seuraa väestötietoja ja niiden muutoksia, ja saatujen tietojen perusteel-
la tehdään kehittämisratkaisuja. Toimialalla on vahva tahto turvata 
asukkaiden kielelliset oikeudet. 

Kallioon on avattu uusi kaksikielinen perhekeskus, jossa on keskitetysti 
osa ruotsinkielisistä lapsiperheiden palveluista. Ruotsinkielisiä neuvo-
lapalveluja tarjotaan edelleen alueilla, jotka ovat Vuosaari, Itäkatu, 
Munkkiniemi, Kallio ja Viiskulma. Lisäksi ruotsinkielistä neuvolapalvelua 
on saatavissa myös muissa neuvoloissa. 

Senioripalveluissa kiinnitettään huomiota kaksikielisiin palveluihin. Li-
säksi ikääntyneet helsinkiläiset saavat seniorinfosta monipuolisesti tie-
toa ja ohjausta ruotsiksi. Erityisesti kotihoidossa kaksikieliset palvelut 
ovat olleet pitkään kehittämisen kohteita. Kotihoidossa eteläisen alueen 
palvelut pyritään järjestämään kaksikielisenä. Muiden alueiden ruotsin-
kielisten asiakkaiden palvelut tuotetaan ostopalveluina. 

Toimialan hankinta voi pyytää esimerkiksi kotihoidon ostopalveluista 
kirjallisen selvityksen, johon tuottaja on kirjannut tarvittavat ja korjatta-
vat toimenpiteet. Tuottajan on tehtävä kirjaamansa toimenpiteet, sillä 
sanktiona voi olla esimerkiksi hinnan alennus tai jopa sopimuksen irti-
sanominen.

Sosiaali- ja terveystoimialan ruotsinkielisten palveluiden työryhmä jat-
kaa työtään toimialan ruotsinkielisten palveluiden vahvistamiseksi sekä 
kielisuunnitelman päivittämiseksi ja jalkauttamiseksi. Ruotsinkielisten 
palveluiden työryhmän painopisteet vuonna 2019 ovat ruotsinkielisten 
palvelumallien kehittäminen, palvelumallit ylittävä yhteistyö ja rekry-
toinnin sekä oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Ruotsinkielisten palve-
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luiden työryhmällä on alatyöryhmät kunkin palvelumallin alaisuudessa. 
Alatyöryhmät kehittävät ja vahvistavat ruotsinkielisiä palvelu- ja konsul-
taatiomalleja omissa toiminnoissaan.

Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos

Palvelukeskus Helsinki tuottaa palveluita eri toimialoille ja liikelaitoksil-
le. Palvelukeskus pitää kannatettavana kielisuunnitelman laatimista jo-
kaisella toimialalla. 

Palveluiden tilaajien tulisi määritellä palvelun sisältöön kuuluvana asia-
na myös kielivalikoima palvelukuvauksessa. Lähtökohtaisesti silloin, 
kun palvelun saajat ovat ruotsinkielisiä, tulisi kaksikielisyys huomioida. 
Erityisen tärkeää tämä on puhelin- ja hyvinvointipalveluissa sekä ruo-
kapalveluissa. 

Palvelukeskuksen omasta henkilöstöstä verrattain moni, jopa 16 % on 
muunkielisiä. Kielitaito huomioidaan tehtävän vaativuudessa ja siten 
palkkauksessa. Haasteena on työvoiman saatavuus erityisesti keittiö-
työhön. Monissa palveluissa työn kielitaitovaatimukset ovat tärkeitä eri-
tyisesti suomen kielen osalta, mutta visuaalinen viestintä tukee toimin-
taa muilla kielillä. 

Asiakkaille monipalveluissa palvelu tapahtuu pääosin suomeksi, mutta 
esimerkiksi ruokalistat on käännetty ruotsiksi ja myös muunkieliset 
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstön toimintakielenä ja 
ohjeiden kielenä on suomi. Erikielisten asiakkaiden tavoittamiseksi Pal-
velukeskus käyttää myös käännöspalveluita.

Palvelukeskus Helsingin viestintä asiakkaille tapahtuu pääosin suo-
meksi, mutta verkkosivusto on tehty kolmella kielellä. Myös liikelaitok-
sen tunnus ja arvolupaus on laadittu paitsi suomeksi myös ruotsiksi ja 
englanniksi. Ruotsinkielisisissä toimipaikoissa käytetään mahdollisuuk-
sien mukaan ruotsin kieltä viestintämateriaaleissa. 

Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen näkökulmasta laitoksen palvelutuotannossa tulisi eri 
kieliä puhuvia kohdella yhdenvertaisesti. Pelastuslaitoksen havainnon 
mukaan erityisesti ensihoitopalveluissa merkittävä osa muista kuin 
suomenkielisistä asiakkaista puhuu äidinkielenään vieraita kieliä toisen 
kotimaisen sijasta.  

Pelastuslaitos on rekrytoinnissaan huomioinut ruotsin kielen taidon li-
säksi muiden kieliryhmien osaamisen. Ammatillinen kompetenssi kui-
tenkin on etusijalla. Laitoksen viestinnässä on ruotsin kielen osaamista 
vahvistettu rekrytoimalla. Verkkosivuja, asiakasaineistoja ja lomakkeita 
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kehitetään monikielisiksi resurssien puitteissa ja myös henkilöstövies-
tinnässä ruotsin kieli huomioidaan paremmin. Pelastuslaitoksen mieles-
tä ruotsinkielisen ja vieraskielisen aineiston tuottamista tulisi tukea kes-
kitetyllä määrärahalla. 

HKL-liikelaitos

HKL pitää yleistasolla toimikunnan toimintaa ja sen esille nostamia ha-
vaintoja kaksikielisyyden kehittämiseksi kiitettävinä tavoitteina. 

HKL toimii Helsingin kaupungin alueella sijaitsevan joukkoliikenneinf-
rastruktuurin sekä kaupunkiraideliikenteen kaluston omistajana ja kehit-
täjänä sekä pääkaupunkiseudun kaupunkiraideliikenteen tuottajana. 
Tästä johtuen asiakasrajapinta HKL:n toimintaympäristössä on erilai-
nen kuin useimmissa muissa kaupungin asukkaille tuottamissa palve-
luissa. Erityisesti kaupunkiraideliikenteen tuotannon kohdalla vastuu 
viestinnästä matkustajainformaation ja asiakaspalvelun osalta on Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL). 

HSL:llä on käytettävissään laajat viestintäresurssit ja HKL näkeekin 
tarkoituksenmukaisena, että Helsingin kaupunki kuntayhtymän jäsene-
nä varmistaa ensisijaisesti tätä kautta joukkoliikenteen ja siihen liittyvän 
asiakasviestinnän kaksi- tai monikielisyyden. Siinä matkustajaviestin-
nän sektorilla, joka kuuluu HKL:n vastuulle, HKL on jo pyrkinytkin täyt-
tämään vaatimukset kaksikielisyydestä oleellisessa matkustajaviestin-
nässä. Joukkoliikenneinfran ja kaluston omistajana HKL katsoo täyttä-
vänsä kaksikielisyysvaatimukset jo nyt.

Kielisuunnitelmaa koskeva vaatimus olisi toimivinta ulottaa koskemaan 
toimialoja, mutta ei sitä alempia organisaation tasoja. Useimmat henki-
löstöön liittyvät toimenpide-ehdotukset vaativat HKL:n näkökulmasta 
ensivaiheessa päätöksiä kaupunginkanslialta, sillä ehdotukset sisältä-
vät monia vaatimuksia kaupunkiyhteisten tietojärjestelmien toiminnalle.

Kielilisän muutoksia koskevan ehdotuksen osalta HKL korostaa, että 
kaikkia mahdollisia palkan muodostumiseen ja -laskentaan liittyviä 
muutoksia on syytä harkita perusteellisesti kokonaisvaikutusten osalta, 
etteivät tehtävät muutokset tuota tarpeettomia lisämonimutkaisuuksia 
palkanlaskentajärjestelmien toimintaan.

Kielivaatimusten merkittäviä muutoksia myös tehtävänkuvauksissa se-
kä mahdollisten uusien vaatimusten lisäämistä tulisi harkita tarkasti. 
HKL ei näe tarpeellisena lisätä kaksikielisyyden vaatimuksia esimerkik-
si raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien tai valvomohenkilökunnan teh-
tävänkuvauksiin, sillä HKL:llä on jo tällä hetkellä ollut merkittäviä haas-
teita rekrytoida henkilökuntaa ko. tehtäviin edes riittävillä suomen kie-
len taidoilla. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 110 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/18
24.02.2020

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

Näiden työtehtävien hoidossa on korostetun tärkeää liikenneturvalli-
suusvaatimusten vuoksi, että kommunikaatio poikkeustilanteissa voi-
daan taata kuljettajien, liikenteenohjauksen ja viranomaisten välillä.  
HKL pitää tärkeänä, että mahdolliset toimenpiteet kaksikielisyyden ke-
hittämiseen lähtevät liikkeelle aidoista, todennetuista ja tarkkaan harki-
tuista lähtökohdista, jotta muutokset eivät aiheuta yllättäviä haasteita 
toiminnan jatkuvuudelle.

Koulutuksen osalta HKL kannattaa henkilökunnan laaja-alaista kehitys-
tä, mutta näkee samalla haasteita järjestää tehtäväkohtaista koulutu-
sohjelmaa tältä osin keskeisille isoille henkilöstöryhmille. Esimerkiksi 
kuljettajien ja valvomohenkilökunnan irrottaminen työtehtävistä mitä ta-
hansa koulutusta varten vaatii pitkäkantoista suunnittelua ja edellyttää, 
että toteutettava kokonaisuus on tarkkaan harkittu. Koulutusta parem-
pana vaihtoehtona HKL näkee vapaa-aikana suoritettuun opiskeluun 
kannustamisen entistä kattavammin ja paremmin.

Rekrytointimateriaalien osalta HKL on jo pyrkinyt huomioimaan kaksi-
kielisyysvaatimukset muun muassa virkojen ja muiden keskeisten toi-
mien kohdalla eikä HKL näe tällä hetkellä tarkoituksenmukaisena laa-
jentaa vaatimusta kaikkiin tehtäviin.

HKL toteaa, että kaksikielisyyden ja sen asiakaspalveluvaikutusten 
ulottaminen tulospalkkiotavoitteisiin olisi toimimatonta. Kuten edellä on 
todettu, HSL vastaa joukkoliikennepalveluiden markkinoinnista ja vies-
tinnästä. Lisäksi HKL:n keskeiset liikennetuotannon onnistumista lii-
kennöintisopimusten mukaisissa tavoitteissa sekä muutenkin niiden ti-
laa kuvaavat asiakastyytyväisyystutkimukset ovat HSL:n tuottamia eikä 
niissä ei ole kaksikielisyyttä koskevia osuuksia.

Yhteenvetona HKL toteaa, etteivät kaksikielisyystoimikunnan ehdotta-
mien henkilöstöä koskevien toimenpiteiden toteuttaminen tuottaisi ylit-
sepääsemättömiä resursointiongelmia henkilöstöhallinnolle, mutta toi-
saalta myös niiden hyödyllisyys HKL:lle on tässä tilanteessa vielä epä-
selvää.

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Taloushallintopalvelun (Talpa) osalta kaksikielisyystoimikunnan esityk-
set ja toimenpiteet kaksikielisyyden edistämiseksi ovat hyvin otettavis-
sa huomioon Talpan toiminnan kehittämisessä. 

Kaksikielisyys on jo otettu huomioon palveluita suunniteltaessa, tehtä-
väkuvien laatimisen yhteydessä sekä palkkauksessa (kielilisät). Lisäksi 
asiakaspalvelutehtävissä toimiville on järjestetty säännöllisesti ruotsin-
kielen koulutusta.
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§ 134
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Uudenmaan, pääkaupun-
kiseudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista

HEL 2020-000418 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle Uudenmaan, 
pääkaupunkiseudun ja Helsingin sote-erillisselvityksen loppuraportista 
lausuntopyynnön kysymysliitteen mukaisesti seuraavan lausunnon:

1. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet sosiaali- ja 
terveydenhuollossa?

(X) Kyllä pääosin. 

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisin vaih-
toehto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi 
kuntapohjainen ratkaisu, sillä se mahdollistaisi välittömän uudistustyön 
käynnistämisen nykylainsäädännön puitteissa sekä uudistamisen halli-
tun toimeenpanon ilman uutta hallinnon tasoa. Tilanteessa, jossa valta-
kunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-järjestämisvastuun siir-
toon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille, on esitetty viiden 
alueen malli sellainen, että se ottaa riittävässä määrin huomioon Uu-
denmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityispiirteet.

2. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet pelastus-
toimessa?

(X) Kyllä.

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan esitetty malli ottaa riittäväs-
sä määrin huomioon myös Uudenmaan erityiset olosuhteet pelastus-
toimen palvelujen järjestäjänä. Mallissa pelastustoimi säilyisi Helsingin 
kaupungin omana toimintana, mikä on oleellisen tärkeää, sillä pelastus-
toimella on Helsingissä muista pelastustoimen alueista poikkeava rooli 
pääkaupungin erityispiirteistä ja -riskeistä johtuen. Sen sijaan malli, 
jossa pelastustoimen tehtävät siirrettäisiin perustettavalle, koko Uu-
denmaan kattavalle maakunnalle vaikuttaisi Helsingin turvallisuusta-
soon epäedullisesti.

Esitetyssä mallissa Helsingin pelastustoimen erityishaasteet kyetään 
ottamaan huomioon kuten nykyisessä, hyvin toimivassa järjestelmässä. 
Helsingin pelastustoimen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että lain-
säädännöllä tullaan turvaamaan pelastustoimen mahdollisuus tehdä it-
sehallintoalueiden välistä yhteistyötä myös pelastustoimen osalta, eikä 
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ainoastaan ensihoidon osalta. Pelastuslaitoksen toiminta perustuu te-
hokkaaseen synergiaan pelastustoiminnan ja ensihoidon välillä, jonka 
vuoksi on tärkeää kyetä tuottamaan ensihoitopalvelua jatkossakin pe-
lastuslaitoksen toimesta.

Väestörakenteen ja erityisesti ennustetun väestörakenteen kasvun seu-
rauksena on huomioitava pelastustoimen näkökulmasta useiden yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kriittisen infrastruktuurin kohtei-
den sijoittuminen Uudellemaalle, mikä asettaa valtakunnallisesti verra-
ten korkean vaatimustason pelastustoimen suorituskyvylle suuronnet-
tomuus- ja häiriötilanteissa. Uudenmaan pelastuslaitoksilla on lähivuo-
sina runsaasti rekrytointitarpeita, joihin nykyisillä koulutusmäärillä ei 
pystytä vastaamaan. Näin ollen jatkosuunnittelussa tulee itsehallintoa-
lueella säilyä pelastuslain 55§:n mukainen mahdollisuus sisäministe-
riön hyväksymän muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin 
Pelastusopiston antaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Uuden-
maan alueen muiden pelastuslaitosten kanssa ja viiden itsehallintoalu-
een ratkaisu on toimiva myös tehokkaan yhteistyön jatkamiselle.

3. Mahdollistaako esitetty erillisratkaisumalli pääsyn tarpeenmukaisten ja riittävien sote-
palvelujen piiriin paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?

(X) Kyllä.

Malli ottaa yhden alueellisen järjestäjän mallin eli koko Uudenmaan kat-
tavan mallin sijaan paremmin huomioon Uudenmaan maakunnan eri-
tyiset palvelutarpeet, joita ei samassa mittakaavassa ole muissa maa-
kunnissa. Nämä aiheutuvat esimerkiksi asunnottomuudesta, paperitto-
muudesta sekä vieraskielisen väestön ja maahanmuuttajien suuresta 
määrästä ja edellyttävät peruspalvelujen koordinoitua yhteistyötä muu-
ta maata enemmän. Yhden järjestäjän mallin toimeenpano sisältäisi 
myös huomattavasti suurempia taloudellisia ja toiminnallisia riskejä 
muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun sekä asiakas- ja poti-
lasturvallisuuden näkökulmista. Riskejä voidaan hallita paremmin ja-
kamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolliseen alueeseen. 

Uudistuksen tavoitteena oleva perustason palvelujen vahvistaminen 
tapahtuisi Uudellamaalla siten, että alueelle muodostettaisiin väestö-
määrältään riittävän vahvat järjestäjät, jotka olisivat palvelujen järjes-
tämisen näkökulmasta toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Sote-
järjestäjien koon kasvaminen ja määrän väheneminen sekä esitetty eri-
koissairaanhoidon järjestämisratkaisu parantaisivat edellytyksiä perus-
tason ja erityistason palvelujen integraatiolle. Itsehallinnollisten aluei-
den mahdollisuus järjestää niitä erikoissairaanhoidon palveluita, joita ei 
ole lainsäädännöllä määrätty tai järjestämissopimuksella sovittu HUSin 
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järjestämisvastuulle, lisäisi edellytyksiä palvelujen saatavuuden paran-
tamiselle.

4. Mahdollistaako erillisratkaisu yhteen sovitettujen asiakaskohtaisten perustason sote-
palvelukokonaisuuksien toteutumisen alueella paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän mal-
li?

(X) Kyllä.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa, ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisi-
vät muista kunnan palveluista.

5. Mahdollistaako erillisratkaisu erikoistason palvelujen toteutumisen alueella paremmin kuin 
yhden alueellisen järjestäjän malli?

(X) Kyllä.

Raportissa esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa 
HUSin ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen 
entistä asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluket-
jujen suuntaan. Uudenmaan eri itsehallinnollisten alueiden, Helsingin 
kaupungin ja HUSin välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaik-
kialla samanlainen, mutta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan 
asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja perus- ja erityistason palve-
lujen toiminnallisesta kokonaisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli 
toisaalta mahdollistaa Uudenmaan kokonaisuudessa yhden alueellisen 
järjestäjän mallia paremmin eri alueiden erityispiirteiden huomioon ot-
tamisen.

6. Mahdollistaako erillisratkaisu perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnalli-
sen integraation alueella?

(X) Kyllä.

Sote-järjestäjien koon kasvaminen ja määrän väheneminen nykyisestä 
sekä esitetty erikoissairaanhoidon ratkaisu tarkoittaisivat, että edelly-
tykset perustason ja erityistason palvelujen integraatiolle paranisivat. 
Useamman alueen ratkaisu turvaisi yhden alueen mallia paremmin 
mahdollisuuden säilyttää lisäksi integraatio soten ja kunnan toimialojen 
ja palvelujen välillä. Tämä on oleellista Uudenmaan väestön erityispiir-
teiden ja -tarpeiden, niihin vastaamisen ja paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden palveluketjujen toimivuuden näkökulmasta.
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7. Esityksen mukaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi yleisesti ja ensisijaisesti it-
sehallinnollisilla alueilla, HUSin järjestämisvastuu lakiin perustuvaa ja järjestämissopimuksella 
sovittavaa vastuuta. Onko raportissa kuvattu ratkaisu mielestänne sote-palvelujen järjestämisen 
näkökulmasta sekä hallinnollisesti ja HUSin omistajaohjauksen näkökulmasta toteuttamiskel-
poinen ja turvaako se sote-palvelujen järjestämisen alueella?

(X) Kyllä. 

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä vah-
vistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUS:n järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäi-
siin lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

8. Turvaako erillisratkaisu sote-palvelujen järjestämiselle riittävän kantokykyiset alueet?

(X) Kyllä.

Vaikka kuntakohtaisia ja alueellisia eroja on, on Uudenmaan taloudelli-
nen ja toiminnallinen kantokyky koko maan tasolla arvioituna verrattain 
hyvä. Raportissa todetusti tämä puoltaa esitetyn erillisratkaisun toteut-
tamista.

9. Turvaako erillisratkaisu asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumi-
sen?

(X) Kyllä.

Uudenmaan jakaminen viiteen itsehallintoalueeseen turvaa asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toi-
mintaan. Mikäli Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoalueen, päätök-
senteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas, ja osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat heikommat.

10. Toteutuuko demokratia erillisratkaisussa perustuslain edellyttämällä tavalla? (ks. raportin 
luku 3) Jos ei, niin miten esityksen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voi-
taisiin vahvistaa?

Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan esitettyä, viiteen alueeseen 
pohjautuvaa mallia voidaan kansanvaltaisuuden näkökulmasta pitää 
parempana ratkaisuna kuin vaihtoehtoa, jossa Uusimaa muodostaisi 
yhden itsehallintoalueen. Uudenmaan jakaminen useampaan itsehallin-
toalueeseen lisäisi eri alueiden asukkaiden osallistumis- ja vaikutta-
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mismahdollisuuksia. Erikoissairaanhoidon osalta itsehallinnollisten 
alueiden järjestämisvastuu vahvistaisi järjestelyn kansanvaltaisuutta.

11. Toteutuuko palvelujen yhdenvertaisuus esitetyssä mallissa paremmin kuin yhden järjestäjän 
mallissa?

(X) Kyllä.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa ar-
vioinnin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti 
toteuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muussa maassa, mikäli HUSin toiminta järjestettäisiin raportissa kuva-
tun ehdotuksen mukaisesti. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuiten-
kin asukkaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus eikä hallinnol-
listen ratkaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen 
saatavuuden yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa siten, että 
esimerkiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoito-
palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Vaikka Uu-
denmaan eri itsehallinnollisten alueiden, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välinen työnjako ei välttämättä ole kaikkialla samanlainen, asukkaiden 
yhdenvertaisesta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toimin-
nallisesta kokonaisuudesta voidaan huolehtia.

12. Mahdollistaako erillisratkaisu kielellisten oikeuksien toteutumisen alueella paremmin kuin 
yhden järjestäjän mallissa?

(X) Kyllä.

Viiden alueen mallilla voidaan olettaa olevan tosiasiallisia ruotsinkielis-
ten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, koska pää-
osaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsinkielisten pal-
velujen turvaamisen kannalta. Sote-järjestäjien suurempi koko mahdol-
listaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin, ja kielellisten 
oikeuksien toteutuminen voidaan tarvittaessa varmistaa raportissa esi-
tetysti lisätoimilla.

Loppuraportissa (s.30) todetaan, että erillisratkaisussa tulee huomioida, 
että Keski-Uusimaa olisi kaksikielinen alue, mikäli sote-perusratkaisua 
sovellettaisiin alueella. Helsingin kaupunki huomauttaa, että tämä mai-
ninta kielellisten oikeuksien toteutumisesta Keski-Uudellamaalla ei si-
sältynyt alueen kuntien ja valtion yhdessä valmistelemaan pohjaan, 
vaan on lisätty raporttiin ilman keskustelua alueen kuntien kanssa. Mi-
käli Keski-Uusimaasta tulisi kaksikielinen itsehallintoalue, voisi se joh-
taa käytännön haasteisiin ottaen huomioon, että yksikään ko. itsehallin-
toalueen kunnista ei ole kaksikielinen.

13. Millä toimenpiteillä ja missä palveluissa kielellisiä oikeuksia voitaisiin vahvistaa?
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Esimerkiksi mahdollisuudella käyttää palveluja yli maakuntarajojen. 
Ruotsinkielisten palvelujen saatavuus voidaan tarvittaessa varmistaa 
myös esimerkiksi keskittämällä ruotsinkielisten asiakkaiden neuvontaa, 
ohjausta ja asiointia.

14. Millaisia vaikutuksia arvioitte erillisratkaisulla olevan osana hallituksen linjaamaa valtakun-
nallista kokonaisratkaisua?

Esitetty erillisratkaisu veisi Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja loisi 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. Uu-
denmaan jakaminen viiteen alueeseen merkitsisi, että muutos olisi hel-
pommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin yksi Uu-
denmaan itsehallintoalue.

15. Ehdotuksia itsehallinnollisten alueiden nimiksi?

Helsingin kaupungilla ei ole ehdotuksia itsehallinnollisten alueiden ni-
miksi. 

16. Muut vapaamuotoiset huomiot loppuraportista

Viiteen itsehallinnolliseen alueeseen pohjautuva malli on Helsingin 
kaupungin näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto Uu-
denmaan erillisratkaisuksi tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukai-
sesti tavoitteena on itsehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen 
ratkaisu. 

Voimakkaasti kasvavien kaupunkien, kuten Helsingin, näkökulmasta 
oleellista on soten hallinnollisen ratkaisun ohella se, miten ja millä mal-
lilla palvelut tulevaisuudessa rahoitetaan. Loppuraportissa todetaan, et-
tä erillisratkaisun rahoituksellinen perusratkaisu olisi lähtökohdiltaan 
sama kuin muuallakin maassa ja itsehallinnollisten alueiden rahoitus 
perustuisi siten pääosin valtion rahoitukseen. Alueiden rahoitusjärjes-
telmää uudistettaisiin tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Tois-
taiseksi käytössä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa uudistuksen rahoi-
tusmallista eikä sen vaikutuksista tulevien itsehallintoalueiden eikä alu-
een kuntien taloudelle tai veronmaksajalle.  

Uudenmaan erityispiirteenä on voimakas väestönkasvu, nopea kan-
sainvälistyminen sekä kansallisestikin merkittävä taloudellinen toime-
liaisuus, mikä edellyttää, että alueen kunnilla on riittävästi investointiky-
kyä ja elinvoimaa. 

Helsingin kaupunki pitääkin loppuraportissa todetusti tärkeänä, että ra-
hoitusmallia valmisteltaessa sen vaikutukset analysoidaan huolellisesti 
myös kasvavien kaupunkien ja alueiden näkökulmasta. Jatkotarkaste-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 118 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/19
24.02.2020

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

luissa on tärkeää huomioida rahoitusmallin sote-palveluihin kohdistu-
vien vaikutusten lisäksi yleisemmät vaikutukset kuntien talouteen ja pit-
kän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiin Uudellamaalla ja koko 
maassa. Rahoitusmalli ei saa johtaa kasvavien kaupunkien väestön-
kasvun vaatimien investointien  toteuttamismahdollisuuksien heikenty-
miseen, sillä tällä olisi erittäin haitallisia vaikutuksia niin kestävään kau-
punkikehitykseen kuin koko maan suotuisan talouskehityksen turvaa-
miseen. Kasvavien kaupunkien ja kuntien vuosittaiset investoinnit ylit-
tävät usein merkittävästi vuosittaiset poistot, minkä vuoksi kuntien ta-
louden tasapainoa tarkasteltaessa olisi tarkoituksenmukaista tarkastel-
la taloudellisia vaikutuksia myös rahoituslaskelman toiminnan ja inves-
tointien rahavirran kautta eikä pelkästään arvioimalla vuosikatteen riit-
tävyyttä poistoihin. 

Rahoitusjärjestelmän kriteereissä on tärkeää lisäksi huomioida mahdol-
lisimman reaaliaikaisesti alueiden väliset väestömuutokset, jotta Uu-
denmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun voimakkaan väestönkasvun 
johdosta tapahtuva palvelutarpeiden kasvu voidaan ottaa tulevien itse-
hallintoalueiden ja sote-järjestäjien rahoituksessa huomioon ajantasai-
sesti. 

Tuleva rahoitusmalli ei saa poissulkea myöskään suunnitteilla olevia 
pelastustoimen palvelutason kehitystoimia ja niihin kiinteästi liittyviä in-
vestointeja, jotka aiheutuvat palveluverkoston kehittämisestä ja väes-
tönkasvusta. Helsingin pelastustoimen osalta nämä tarpeet on otettava 
huomioon rahoitusmallia suunniteltaessa. 

Lisäksi edellisen vaalikauden sote-rahoitusmallin suurimmat epäkohdat 
on korjattava: aiempaan malliin sisältynyt yhteisöverotulojen leikkaus ja 
kiinteistöverotulojen sisällyttäminen verotulotasaukseen olisivat vieneet 
verotuloja erityisesti pääkaupunkiseudulta. Kunnallisveroprosentin ta-
sasuuruinen leikkaus kaikilta kunnilta leikkaisi kasvavien kaupunkien 
tuloista huomattavasti suuremman suhteellisen osuuden kuin pienem-
miltä kunnilta. Kunnallisverotulopohjasta olisi aiemman esityksen mu-
kaan kokonaisuutena myös siirtynyt valtiolle enemmän varoja kuin mit-
kä ovat kuntien sote-toimintojen kustannukset. Lisäksi se olisi johtanut 
kuntien ja kuntakonsernien suhteellisen velkaantuneisuuden kasvuun 
ja valtionosuuksien suhteelliseen kasvuun kaupunkien rahoituksessa. 
Soterahoitusmallia vaikutuksineen tulee analysoida tiiviissä yhteistyös-
sä kuntakentän kanssa ja sen valinnan tulee perustua tutkittuun tie-
toon. Vain näin voidaan turvata kuntien yhdenvertainen kohtelu ja löy-
tää taloudellisesti kestävä ratkaisu koko julkisen talouden kokonaisuut-
ta tarkastellen. 

Sote-uudistuksen rahoituksella tulee ratkaista ennen kaikkea sote-
palvelujen rahoitus. Omana asianaan valtion tulee ratkaista verotulo-
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pohjaltaan taantuvien kuntien rahoituksen riittävyys sekä rahoitusperi-
aatteen toteutuminen niissä palveluissa, jotka sote-uudistuksen jälkeen 
jäävät kuntien järjestämisvastuulle.

Helsingin kaupunki toteaa, että esitetty viiden alueen malli on luonteva 
pohja erillisratkaisun jatkovalmistelulle. Erillisratkaisun tarkoituksenmu-
kaisuus on kokonaisuutena arvioitavissa valmistelun edetessä, kun 
myös muun muassa rahoitusratkaisun valmistelu on edennyt. Mallin 
jatkovalmistelussa on lisäksi huomioitava, että uudetkin rakenteet osal-
taan tukevat palvelujärjestelmässä tapahtuvaa tutkimuksen tekemistä 
sekä sote-ammattilaisten koulutuksen ja harjoittelun toteuttamista tii-
viissä yhteistyössä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi 
kaupunki painottaa, että erillisratkaisun valmistelu, mukaan lukien lain-
säädännön jatkovalmistelu sekä rahoitusmallin valmistelu tulee tehdä 
tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien 
kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 13.1.2020
2 Lausuntopyyntö 13.1.2020, liite, Uusimaa-PKS-Helsinki sote-

erillisselvityksen loppuraportti
3 Pelastuslaitoksen lausunto Uudenmaan ja PKS-Helsinki erillisratkaisus-

ta 28.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa 
(VN/8868/2019) Uuttamaata, pääkaupunkiseutua ja Helsinkiä koske-
vaan sote-erillisselvityksen loppuraporttiin. Lausunnot pyydetään ensi-
sijaisesti toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta ja vastaamalla lau-
suntokyselyyn 26.2.2020 mennessä. Lausuntopyyntö ja sote-
erillisselvityksen loppuraportti ovat liitteenä (liitteet 1 ja 2).

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan alueelliset eri-
tyispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus 
selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillis-
ratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 
2019 loppuun mennessä.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun sel-
vitys toteutettiin syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen 
erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. 
Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän va-
paaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama kunta-
pohjainen vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako 
useampaan itsehallinnolliseen alueeseen sekä Uusimaa yhtenä maa-
kuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue.

Ohjausryhmä esittää loppuraportissa yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi 
vaihtoehtoa, jossa Uudellamaalla olisi neljä itsehallinnosta aluetta ja li-
säksi Helsingin kaupunki, jolla olisi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtä-
vien järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi en-
sisijaisesti ja yleisesti itsehallinnollisilla alueilla ja toissijaisesti ja lailla 
säädetysti HUSilla.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 4.2.2020 se-
kä pelastuslaitoksen lausunto 28.1.2020. Esitys on saatujen lausunto-
jen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 13.1.2020
2 Lausuntopyyntö 13.1.2020, liite, Uusimaa-PKS-Helsinki sote-

erillisselvityksen loppuraportti
3 Pelastuslaitoksen lausunto Uudenmaan ja PKS-Helsinki erillisratkaisus-

ta 28.1.2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 110

HEL 2020-000418 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Bor-
garsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.02.2020 § 15

HEL 2020-000418 T 00 01 06

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle sosiaali- ja 
terveysministeriön Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppu-
raportista lausuntopyynnön kysymysliitteen mukaisesti seuraavan lau-
sunnon:

1. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet 
sosiaali- ja terveydenhuollossa?
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Kyllä pääosin.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu, mi-
kä mahdollistaisi välittömän uudistustyön käynnistämisen nykylainsää-
dännön puitteissa sekä uudistamisen hallitun toimeenpanon ilman uutta 
hallinnon tasoa. Tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin 
pohjautuisi sote-järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehal-
linnollisille alueille, on esitetty viiden alueen malli kuitenkin sellainen, 
että se ottaa riittävässä määrin huomioon Uudenmaan maakunnan se-
kä kuntien ja kaupunkien erityispiirteet. 

2. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet 
pelastustoimessa?

Kyllä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan esitetty malli ot-
taa riittävässä määrin huomioon myös Uudenmaan erityiset olosuhteet 
pelastustoimen palvelujen järjestämisessä. Mallissa pelastustoimi säi-
lyisi Helsingin kaupungin omana toimintana, mikä on oleellisen tärkeää, 
sillä pelastustoimella on Helsingissä muista alueista poikkeava rooli 
pääkaupungin erityispiirteistä johtuen. Mallissa Helsingin pelastustoi-
men erityispiirteet, kuten satama-, lentokenttä- ja muu erityistoiminta 
sekä turvallisuuteen liittyvät haasteet, voidaan ottaa huomioon yhtä hy-
vin kuin nykyisessä, hyvin toimivassa järjestelmässä. Sen sijaan malli, 
jossa pelastustoimen tehtävät siirrettäisiin perustettavalle, koko Uu-
denmaan kattavalle maakunnalle vaikuttaisi turvallisuustasoon epäe-
dullisesti.

Helsingin pelastustoimen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että lain-
säädännöllä tullaan turvaamaan pelastustoimen mahdollisuus tehdä it-
sehallintoalueiden välistä yhteistyötä myös pelastustoimen, eikä ai-
noastaan ensihoidon osalta. Pelastuslaitoksen toiminta perustuu te-
hokkaaseen synergiaan pelastustoiminnan ja ensihoidon välillä, minkä 
vuoksi on tärkeää kyetä tuottamaan ensihoitopalvelua jatkossakin pe-
lastuslaitoksen toimesta. 

Väestörakenteen ja erityisesti ennustetun väestörakenteen kasvun seu-
rauksena on huomioitava pelastustoimen näkökulmasta useiden yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kriittisen infrastruktuurin kohtei-
den sijoittuminen Uudellemaalle, mikä asettaa valtakunnallisesti verra-
ten korkean vaatimustason pelastustoimen suorituskyvylle suuronnet-
tomuus- ja häiriötilanteissa. Uudenmaan pelastuslaitoksilla on lähivuo-
sina runsaasti rekrytointitarpeita, joihin nykyisillä koulutusmäärillä ei 
pystytä vastaamaan. Näin ollen jatkosuunnittelussa tulee itsehallintoa-
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lueella säilyä pelastuslain (379/2011) 55 §:n mukainen mahdollisuus 
muun sisäministeriön hyväksyvän julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitok-
sen kuin Pelastusopiston antaa pelastusalan ammatillista peruskoulu-
tusta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä Uuden-
maan alueen muiden pelastuslaitosten kanssa, ja viiden itsehallintoalu-
een ratkaisu on toimiva myös tehokkaan yhteistyön jatkamiselle.

3. Mahdollistaako esitetty erillisratkaisumalli pääsyn tarpeenmukaisten ja riittävien 
sote-palvelujen piiriin paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?

Kyllä.

Malli ottaa yhden alueellisen järjestäjän mallin eli koko Uudenmaan kat-
tavan mallin sijaan paremmin huomioon Uudenmaan maakunnan eri-
tyiset palvelutarpeet, joita ei samassa mittakaavassa ole muissa maa-
kunnissa. Nämä aiheutuvat esimerkiksi asunnottomuudesta, segregaa-
tiosta, paperittomuudesta sekä vieraskielisen väestön ja maahanmuut-
tajien suuresta määrästä ja edellyttävät peruspalvelujen koordinoitua 
yhteistyötä muuta maata enemmän. Yhden järjestäjän mallin toimeen-
pano sisältäisi myös huomattavasti suurempia taloudellisia ja toiminnal-
lisia riskejä muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun sekä asia-
kas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. Riskejä voidaan hallinta pa-
remmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolliseen alueeseen.

Uudistuksen tavoitteena oleva perustason palvelujen vahvistaminen 
tapahtuisi Uudellamaalla siten, että alueelle muodostettaisiin väestö-
määrältään riittävän vahvat järjestäjät, jotka olisivat palvelujen järjes-
tämisen näkökulmasta toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. Sote-
järjestäjien koon kasvaminen ja määrän väheneminen sekä esitetty eri-
koissairaanhoidon järjestämisratkaisu parantaisivat edellytyksiä perus-
tason ja erityistason palvelujen integraatiolle. Itsehallinnollisten aluei-
den mahdollisuus järjestää niitä erikoissairaanhoidon palveluita, joita ei 
ole lainsäädännöllä määrätty tai järjestämissopimuksella sovittu HUSin 
järjestämisvastuulle, lisäisi edellytyksiä palvelujen saatavuuden paran-
tamiselle.

4. Mahdollistaako erillisratkaisu yhteen sovitettujen asiakaskohtaisten perustason 
sote-palvelukokonaisuuksien toteutumisen alueella paremmin kuin yhden alueelli-
sen järjestäjän malli?

Kyllä.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 124 (146)
Kaupunginhallitus

Asia/19
24.02.2020

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

jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa, ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisi-
vät muista kunnan palveluista.

5. Mahdollistaako erillisratkaisu erikoistason palvelujen toteutumisen alueella pa-
remmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?

Kyllä.

Raportissa esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa 
HUSin ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen 
entistä asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluket-
jujen suuntaan. Uudenmaan eri itsehallinnollisten alueiden, Helsingin 
kaupungin ja HUSin välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaik-
kialla samanlainen, mutta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan 
asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja perus- ja erityistason palve-
lujen toiminnallisesta kokonaisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli 
toisaalta mahdollistaa Uudenmaan kokonaisuudessa yhden alueellisen 
järjestäjän mallia paremmin eri alueiden erityispiirteiden huomioon ot-
tamisen.

6. Mahdollistaako erillisratkaisu perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalvelujen 
toiminnallisen integraation alueella?

Kyllä.

Sote-järjestäjien koon kasvaminen ja määrän väheneminen sekä esitet-
ty HUS-ratkaisu tarkoittaisivat, että edellytykset perustason ja erityista-
son palvelujen integraatiolle paranisivat. Useamman alueen ratkaisu 
turvaisi yhden alueen mallia  paremmin mahdollisuuden säilyttää lisäksi 
integraatio soten ja kunnan toimialojen ja palvelujen välillä. Tämä on 
oleellista Uudenmaan väestön erityispiirteiden ja -tarpeiden, niihin vas-
taamisen ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjujen 
toimivuuden näkökulmasta.

7. Esityksen mukaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi yleisesti ja en-
sisijaisesti itsehallinnollisilla alueilla, HUSin järjestämisvastuu lakiin perustuvaa ja 
järjestämissopimuksella sovittavaa vastuuta. Onko raportissa kuvattu ratkaisu mie-
lestänne sote-palvelujen järjestämisen näkökulmasta sekä hallinnollisesti ja HUSin 
omistajaohjauksen näkökulmasta toteuttamiskelpoinen ja turvaako se sote-
palvelujen järjestämisen alueella?

Kyllä.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä vah-
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vistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäi-
siin lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

8. Turvaako erillisratkaisu sote-palvelujen järjestämiselle riittävän kantokykyiset 
alueet?

Kyllä.

Vaikka kuntakohtaisia ja alueellisia eroja on, on Uudenmaan taloudelli-
nen ja toiminnallinen kantokyky on koko maan tasolla arvioituna verrat-
tain hyvä. Raportissa todetusti tämä puoltaa esitetyn erillisratkaisun to-
teuttamista. 

9. Turvaako erillisratkaisu asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
toteutumisen?

Kyllä.

Uudenmaan jakaminen viiteen itsehallintoalueeseen turvaa asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toi-
mintaan. Mikäli Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoalueen, päätök-
senteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas, ja osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuudet olisivat heikommat. 

10. Toteutuuko demokratia erillisratkaisussa perustuslain edellyttämällä tavalla? 
Jos ei, niin miten esityksen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
voitaisiin vahvistaa?

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan esitettyä, viiteen 
alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan kansanvaltaisuuden näkökul-
masta pitää parempana ratkaisuna kuin vaihtoehtoa, jossa Uusimaa 
muodostaisi yhden itsehallintoalueen. Uudenmaan jakaminen useam-
paan itsehallintoalueeseen lisäisi eri alueiden asukkaiden osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksia. Erikoissairaanhoidon osalta itsehallin-
nollisten alueiden järjestämisvastuu vahvistaisi järjestelyn kansanval-
taisuutta.

11. Toteutuuko palvelujen yhdenvertaisuus esitetyssä mallissa paremmin kuin yh-
den järjestäjän mallissa?

Kyllä. 
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Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa ar-
vioinnin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti 
toteuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muussa maassa, jos HUSin toiminta järjestettäisiin raportissa kuvatun 
ehdotuksen mukaisesti. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin 
asukkaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus eikä hallinnollis-
ten ratkaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saa-
tavuuden yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esi-
merkiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalve-
lut tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Vaikka Uudenmaan 
eri itsehallinnollisten alueiden, Helsingin kaupungin ja HUSin välinen 
työnjako ei välttämättä ole kaikilla alueilla samanlainen, asukkaiden 
yhdenvertaisesta kohtelusta sekä perus- ja erityistason palvelujen toi-
minnallisesta kokonaisuudesta voidaan huolehtia. 

12. Mahdollistaako erillisratkaisu kielellisten oikeuksien toteutumisen alueella pa-
remmin kuin yhden järjestäjän mallissa?

Kyllä.

Viiden alueen mallilla voidaan olettaa olevan tosiasiallisia ruotsinkielis-
ten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, koska val-
taosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsinkielisten 
palvelujen turvaamisen kannalta. Sote-järjestäjien suurempi koko mah-
dollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin, ja kielellis-
ten oikeuksien toteutuminen voidaan tarvittaessa varmistaa raportissa 
esitetysti lisätoimilla. 

13. Millä toimenpiteillä ja missä palveluissa kielellisiä oikeuksia voitaisiin vahvistaa?

Esimerkiksi mahdollisuudella käyttää palveluja yli maakuntarajojen. 
Ruotsinkielisten palvelujen saatavuus voidaan tarvittaessa varmistaa 
myös esimerkiksi keskittämällä ruotsinkielisten asiakkaiden neuvontaa, 
ohjausta ja asiointia.

14. Millaisia vaikutuksia arvioitte erillisratkaisulla olevan osana hallituksen linjaamaa 
valtakunnallista kokonaisratkaisua?

Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja loisi 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. Uu-
denmaan jakaminen viiteen alueeseen merkitsisi, että muutos olisi hel-
pommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin yksi Uu-
denmaan itsehallintoalue. 

15. Ehdotuksia itsehallinnollisten alueiden nimiksi?
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-

16. Muut vapaamuotoiset huomiot loppuraportista

Viiteen itsehallinnolliseen alueeseen pohjautuva erillisratkaisu on sosi-
aali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin 
vaihtoehto Uudenmaan erillisratkaisuksi tilanteessa, jossa hallitusoh-
jelman mukaisesti tavoitteena on itsehallintoalueisiin pohjautuva valta-
kunnallinen ratkaisu.  

Voimakkaasti kasvavien kaupunkien, kuten Helsingin näkökulmasta 
oleellista on soten hallinnollisen ratkaisun ohella se, miten ja millä mal-
lilla palvelut tulevaisuudessa rahoitetaan. Loppuraportissa todetaan, et-
tä erillisratkaisun rahoituksellinen perusratkaisu olisi lähtökohdiltaan 
sama kuin muuallakin maassa ja itsehallinnollisten alueiden rahoitus 
perustuisi siten pääosin valtion rahoitukseen. Alueiden rahoitusjärjes-
telmää uudistettaisiin tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Tois-
taiseksi ei käytössä kuitenkaan ole tarkempaa tietoa uudistuksen rahoi-
tusmallista eikä sen vaikutuksista tulevien itsehallintoalueiden eikä alu-
een kuntien taloudelle tai veronmaksajalle. 

Uudenmaan erityispiirteenä on voimakas väestönkasvu, nopea kan-
sainvälistyminen sekä kansallisestikin merkittävä taloudellinen toime-
liaisuus, mikä edellyttää, että alueen kunnilla on riittävästi investointiky-
kyä ja elinvoimaa.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitääkin loppuraportissa todetusti tärkeä-
nä, että rahoitusmallia valmisteltaessa sen vaikutukset analysoidaan 
huolellisesti myös kasvavien kaupunkien ja alueiden näkökulmasta. 
Jatkotarkasteluissa on tärkeää huomioida rahoitusmallin sote-
palveluihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi yleisemmät vaikutukset 
kuntien talouteen ja pitkän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiin Uu-
dellamaalla ja koko maassa. Rahoitusmalli ei saa johtaa kasvavien 
kaupunkien väestönkasvun vaatimien investointien toteuttamismahdol-
lisuuksien heikentymiseen, koska sillä olisi erittäin haitallisia vaikutuk-
sia niin kestävään kaupunkikehitykseen kuin koko maan suotuisan ta-
louskehityksen turvaamiseen. Kasvavien kaupunkien ja kuntien vuosit-
taiset investoinnit ylittävät usein merkittävästi vuosittaiset poistot, minkä 
vuoksi kuntien talouden tasapainoa tarkasteltaessa olisi tarkoituksen-
mukaista tarkastella taloudellisia vaikutuksia myös rahoituslaskelman 
toiminnan ja investointien rahavirran kautta eikä pelkästään arvioimalla 
vuosikatteen riittävyyttä poistoihin.  

Rahoitusjärjestelmän kriteereissä on tärkeää lisäksi huomioida mahdol-
lisimman reaaliaikaisesti alueiden väliset väestömuutokset, jotta Uu-
denmaan ja erityisesti pääkaupunkiseudun voimakkaan väestönkasvun 
johdosta tapahtuva palvelutarpeiden kasvu voidaan ottaa tulevien itse-
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hallintoalueiden ja sote-järjestäjien rahoituksessa huomioon ajantasai-
sesti.  

Lisäksi edellisen vaalikauden sote-rahoitusmallin suurimmat epäkohdat 
on korjattava: aiempaan malliin sisältynyt yhteisöverotulojen leikkaus ja 
kiinteistöverotulojen sisällyttäminen verotulotasaukseen olisivat vieneet 
verotuloja erityisesti pääkaupunkiseudulta. Kunnallisveroprosentin ta-
sasuuruinen leikkaus kaikilta kunnilta leikkaisi kasvavien kaupunkien 
tuloista huomattavasti suuremman suhteellisen osuuden kuin pienem-
miltä kunnilta. Kunnallisverotulopohjasta olisi aiemman esityksen mu-
kaan kokonaisuutena myös siirtynyt valtiolle enemmän varoja kuin mit-
kä ovat kuntien sote-toimintojen kustannukset. Lisäksi se olisi johtanut 
kuntien ja kuntakonsernien suhteellisen velkaantuneisuuden kasvuun 
ja valtionosuuksien suhteelliseen kasvuun kaupunkien rahoituksessa. 
Sote-rahoitusmallia vaikutuksineen tulee analysoida tiiviissä yhteis-
työssä kuntakentän kanssa ja sen valinnan tulee perustua tutkittuun tie-
toon. Vain näin voidaan turvata kuntien yhdenvertainen kohtelu ja löy-
tää taloudellisesti kestävä ratkaisu koko julkisen talouden kokonaisuut-
ta tarkastellen. 

Sote-uudistuksen rahoituksella tulee ratkaista ennen kaikkea sote-
palvelujen rahoitus. Omana asianaan valtion tulee ratkaista verotulo-
pohjaltaan taantuvien kuntien rahoituksen riittävyys sekä rahoitusperi-
aatteen toteutuminen niissä palveluissa, jotka sote-uudistuksen jälkeen 
jäävät kuntien järjestämisvastuulle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että esitetty viiden alueen malli on 
luonteva pohja erillisratkaisun jatkovalmistelulle. Erillisratkaisun tarkoi-
tuksenmukaisuus on kokonaisuutena arvioitavissa valmistelun edetes-
sä, kun myös muun muassa rahoitusratkaisun valmistelu on edennyt. 
Mallin jatkovalmistelussa on lisäksi huomioitava, että uudetkin raken-
teet osaltaan tukevat palvelujärjestelmässä tapahtuvaa tutkimuksen te-
kemistä sekä sote-ammattilaisten koulutuksen ja harjoittelun toteutta-
mista tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. 
Lisäksi lautakunta painottaa, että erillisratkaisun valmistelu, mukaan lu-
kien lainsäädännön jatkovalmistelu sekä rahoitusmallin valmistelu, tu-
lee tehdä tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien, kuntien ja kuntayh-
tymien kanssa.

Käsittely

04.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään kielellisiä oikeuksia ja niiden vahvis-
tamista koskevaan kohtaan 13 seuraavaa:
"Suomessa on kasvamassa määrin lisääntynyt ympäri Suomen niin so-
te-alalla kuin monissa muissakin ammattiryhmissä suomen kielen tai-
tamattomuus. On tilanteita, joissa esimerkiksi vanhusten hoitokodissa 
ei juurikaan kukaan hoitohenkilökunnasta osaa suomen kieltä, asiak-
kaiden koostuessa tässä tapauksessa suomenkielisistä asiakkaista. 
Näin ollen potilasturvallisuus on eri sote-yksiköissä vaarantunut, kun 
moni hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö ei osaa eikä ymmärrä ollen-
kaan suomen kieltä. Lautakunta korostaa hoitohenkilökunnan suomen 
kielen taidon tärkeyttä. Hoitoyksiköihin, kuten esimerkiksi sairaaloihin, 
hoitokoteihin ja muihin sote-yksiköihin, ei voi palkata sellaisia henkilöi-
tä, jotka eivät osaa suomen kieltä. Lautakunta pitää erittäin vakavana 
hoitohenkilökunnan suomen kielen taitamattomuutta, johon pitää kiin-
nittää jo rekrytointivaiheessa huomiota niin, että suomen kielen taito 
testataan kunnolla ennen palkkaamista."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sami Heistaro: Lisätään lausunnon loppuun, vapaamuotoisia 
huomioita koskevan kohdan 16 viimeisen kappaleen viimeistä edelli-
seksi virkkeeksi seuraavaa: "Mallin jatkovalmistelussa on lisäksi huo-
mioitava, että uudetkin rakenteet osaltaan tukevat palvelujärjestelmäs-
sä tapahtuvaa tutkimuksen tekemistä sekä sote-ammattilaisten koulu-
tuksen ja harjoittelun toteuttamista tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja 
muiden oppilaitosten kanssa."

Kannattaja: jäsen Tapio Bergholm

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sami Heistaron vastaeh-
dotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 
eriävän mielipiteen rauenneesta vastaehdotuksestaan ilmenevin perus-
teluin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 135
Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaan liittyvään väkivaltaan puut-
tumisesta

HEL 2019-009565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perustelujen toiseksi viimeisen 
kappaleen viimeinen virke muutetaan seuraavasti:

"Sen jälkeen kun turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmä on perus-
tettu, ryhmä huolehtii yhdessä kaupunginkanslian henkilöstöosaston 
kanssa siitä, että kaupungille valmistellaan tarvittavat ohjeet ja toimin-
tamallit, jotta kunniaan liittyvään väkivaltaan voidaan jatkossa entistä 
paremmin vastata."

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anssi Vuosalmi, va. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaväkivaltaan puuttumisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Emma Kari ja 10 muuta valtuutettua toteavat aloitteessaan, että Hel-
singin kaupungin tulee selvittää keinot, jolla ilmiöön [kunniaväkivaltaan] 
voidaan puuttua tiukasti. Toimintaohjeiden kokoaminen ja linjojen vah-
vistamiseksi tulisi käydä läpi nykyiset kaupungin linjat aiheesta ilmiötä 
tuntevien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.
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Kunniaan liittyvä väkivalta on ilmiö, johon törmätään myös Helsingin 
kaupungin työssä. Kunniaan liittyvä väkivalta on laaja ilmiö, jossa väki-
valta voi liittyä esimerkiksi uhrin sosiaaliseen rooliin, sukupuoli-
identiteettiin tai perheen sisäisiin odotuksiin. 

Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisen edellytys on se, että kau-
pungin eri organisaatiot tunnistavat ilmiön. Kaupunki on tehnyt osaami-
sen parantamiseksi pitkäjänteistä työtä yhdessä poliisin sekä alan 
asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön ja kouluttamisen tuorein esimerkki 
oli 11.11.2019 järjestetty kunniaan liittyvä väkivalta -seminaari, joka jär-
jestettiin Helsingin poliisilaitoksen ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja 
valmiusyksikön yhteistyönä. Seminaarissa käsiteltiin kunniaan liittyvää 
väkivaltaan ilmiönä sekä sen esiintymismuotojen tunnistamista ja tarvit-
tavia toimenpiteitä. Luennoitsijoina oli edustajia poliisista sekä asiaan 
liittyvistä järjestöistä, kuten Loisto Setlementistä sekä Monika Naisista. 
Seminaariin osallistui laajasti henkilöstöä kaupungin eri organisaatiois-
ta.

Toimialat ovat järjestäneet kunniaan liittyvän väkivallan koulutuksia 
omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala 
on järjestänyt ilmiöön liittyviä koulutuksia viimeksi vuoden 2019 lopus-
sa.

Yksittäiset väkivaltatilanteet tai niiden epäilyt, joita kaupungin viran-
omaiset tehtävissään kohtaavat ovat luonteelta moninaisia ja kattavia 
yksityiskohtaisia ohjeita on tästä syystä mahdoton antaa. Tällaisia tilan-
teita ja niiden epäilyjä on ratkottu tapauskohtaisesti kaupungin ammatti-
laisten ja poliisin keskinäisessä yhteistyössä. 

Kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö on valtuustoaloitteen 
johdosta selvittänyt toimialojen tarvetta yleiselle ohjeistukselle. Yleisoh-
jeelle koetaan olevan tarvetta. Kaupunki on perustamassa turvallisuus-
suunnittelun asiantuntijaryhmää osana Helsingin turvallisuussuunnitte-
lun periaatteiden päätöksentekoa. Periaatteet ja asiantuntijaryhmä on 
käsitelty kaupungin johtoryhmässä 20.1.2020. Asiantuntijaryhmän teh-
tävänä on jatkossa käsitellä moninaisia kaupunkiturvallisuuteen liittyviä, 
toimialarajat ylittäviä haasteita. Asiantuntijaryhmä voi perustamisensa 
valmistella yhdessä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa tar-
vittavia ohjeita ja toimintamalleja, jotta kunniaan liittyvään väkivaltaan 
voidaan jatkossa entistä paremmin vastata.

Hallintosäännön 30 luvun 11§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anssi Vuosalmi, va. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite kunniaväkivaltaan puuttumisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 111

HEL 2019-009565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anssi Vuosalmi, va. turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö, puhelin: 310 25709

anssi.vuosalmi(a)hel.fi
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§ 136
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi ympärivuorokautisen 
hoidon kilpailutuksesta

HEL 2019-010196 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
25.9.2019 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) 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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 14.1.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 25.9.2019 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloi-
tetta vanhusten hoivasta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraa-
van toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään 
mahdollisuutta tulevissa ympärivuorokautisen hoidon hankinnoissa tar-
kistaa kilpailutuskriteereitä siten, että laatu korostuu niissä nykyistä 
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vahvemmin ja varmistaa riittävät keinot puuttua laiminlyönteihin." (Anna 
Vuorjoki).  

Hankittavat palvelut ja niiden mitattavat laatuvaatimukset määritellään 
yksityiskohtaisesti tarjouspyyntöön kuuluvassa palvelukuvauksessa. 
Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tulevan hankinnan 
palvelukuvaus sisältää hankinnan kohteen kuvauksen ja ostettavan 
palvelun ehdottomat laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten osa-alueita 
ovat hoito, elämän sisältö, henkilöstö ja tilat. Hankintaa on valmisteltu 
työpajoissa yhteistyössä kuntalaisten, ikääntyneiden palvelujen ja elä-
keläisjärjestöjen edustajien sekä palveluntuottajien kanssa.     

Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ostopalveluna edellyttää tilaa-
jan ja palveluntuottajan välillä saumatonta ja avointa kumppanuutta se-
kä tiukkaa palvelun toteutumisen seurantaa ja sopimusohjausta.  

Tilaaja ja palveluntuottaja tekevät vuosittain sopimuskatselmusten yh-
teydessä palveluntuottajaa koskevan laatuarvioinnin. Siinä käydään lä-
pi laatumittarit, sovitut laaturaportit ja palveluista kerätty palaute. Lisäk-
si tilaaja valvoo sopimusta sekä seuraa ja tarvittaessa ohjaa palvelun-
tuottajan toimintaa jatkuvasti ja reagoi välittömästi, mikäli sopimuspoik-
keamia havaitaan. Tilaaja ei esimerkiksi ohjaa uusia asiakkaita palve-
luun, mikäli tuottajan palvelussa on toistuvasti laatuongelmia. Tilaukset 
jatkuvat vasta sitten, kun palvelu täyttää laatuvaatimukset. Kuluvan 
vuoden aikana aloitetaan tilaajan tekemien valvontaraporttien julkaise-
minen.       

Toivomusponnen johdosta on saatu liitteenä oleva sosiaali- ja terveys-
toimialan 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

Liitteet

1 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 14.1.2020

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 113

HEL 2019-010196 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.02.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 14.1.2020

HEL 2019-010196 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa seuraavan lausunnon kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponteen koskien ikäänty-
neiden tehostetun palveluasumisen kilpailutusta:
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Kilpailutuskriteerien valmistelu

Tulevassa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen 
valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hankittavan palvelun kor-
keaan laatuun sekä laadun valvontaan. Hankittavat palvelut ja niiden 
mitattavat laatuvaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti tarjous-
pyyntöön kuuluvassa palvelukuvauksessa. Palvelukuvaus sisältää pal-
veluasumisen hankinnan kohteen kuvauksen ja ehdottomat laatuvaati-
mukset kaupungin ostamalle palvelulle. Laatuvaatimukset voidaan ja-
kaa neljään osa-alueeseen, joita ovat hoito, elämänsisältö, henkilöstö 
ja tilat. Palveluasumisen tulee edistää asiakkaan hyvinvointia, turvalli-
suutta ja hyvää elämänlaatua. Kilpailutuksessa edellytetään satapro-
senttisesti laatuvaatimusten toteutumista. Laatutason on pysyttävä̈ ase-
tetulla, korkealla vaatimustasolla koko sopimuskauden ajan. 

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tulevaa hankintaa 
on valmisteltu työpajoissa yhteistyössä kuntalaisten, ikääntyneiden pal-
velujen ja eläkeläisjärjestöjen edustajien sekä palveluntuottajien kans-
sa. Tällä on pyritty saamaan asiakkaan ääni ja laadukas palvelu pa-
remmin esiin hankintaprosessissa. Tehostetun ympärivuorokautisen 
palveluasumisen tavoitteena on asukkaiden itsemääräämisoikeuden to-
teutuminen ja mielekäs arki. Asiakasosallistamisen perusteella on 
myös tehty palvelun laadun ympyrä, joka tiivistää minkälaista laatua 
Helsingin kaupunki odottaa ikääntyneiden ympärivuorokautiselta palve-
luasumiselta. Palveluntuottaja voi hyödyntää sitä omaa toimintaansa 
kehittäessään ja arvioidessaan.

Edellä mainittujen laatuvaatimusten lisäksi hankinnassa huomioidaan 
esimerkiksi ympäristövaikutukset (mm. cleantech ja hygieniatuotteiden 
kulutuksen vähentäminen) sekä työllistämisehdot.

Sopimusohjaus ja keinot valvoa hankittavan palvelun laatua

Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ostopalveluna edellyttää tilaa-
jan ja palveluntuottajan välillä saumatonta ja avointa kumppanuutta, 
mutta myös tiukkaa palvelun toteutumisen seurantaa ja sopimusoh-
jausta. Lähtökohtana hyvin toimivalle kumppanuudelle on yhteinen 
ymmärrys sopimuksen sisällöstä sekä hyvät sopimuksen seurannan 
käytännöt. 

Tilaaja ja palveluntuottaja suorittavat vuosittain sopimuskatselmusten 
yhteydessä palveluntuottajaa koskevan laatuarvioinnin. Laatuarvioin-
nissa käydään läpi laatumittarit, sovitut laaturaportit sekä palveluista 
kerätty palautetieto. Lisäksi tilaaja valvoo sopimusta sekä seuraa ja 
tarvittaessa ohjaa palveluntuottajan toimintaa jatkuvana valvontana ja 
reagoi välittömästi, mikäli sopimuspoikkeamia havaitaan. Jos sopimus-
kauden aikainen palvelun laadun valvonta osoittaa, että palvelun laatu 
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ei vastaa sitä, miten palvelu on palvelukuvauksessa sekä palveluntuot-
tajan tarjouksessa määritelty, tilaaja ei ohjaa palveluun uusia asiakkai-
ta. Asiakastilaukset jatkuvat vasta kun tuottaja on todentanut palvelun 
täyttävän laatuvaatimukset. Uusien asiakkaiden ohjaamatta jättäminen 
on sakkoa tehokkaampi tapa puuttua tuottajan palvelulaadun toistuviin 
ongelmiin. 

Lisäksi avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi jokainen palvelun-
tuottaja velvoitetaan julkaisemaan tilaajan tekemä valvontaraportti in-
ternetsivuillaan. Myös tilaaja julkaisee valvontakäyntien raportit sekä 
yhteenvedon omilla internetsivuillaan. Valvontaraporttien julkaiseminen 
alkaa jo vuonna 2020.

Lisätiedot
Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 040 3345396

tuulikki.siltari(a)hel.fi
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5098498

eeva-liisa.rintala(a)hel.fi
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§ 137
Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

25 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

26 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

27 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

28 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

29 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

30 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Hel-
singin käräjäoikeudelle.

31 §, M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
minen

Tiedoksi HKL:lle.

32 §, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta aluees-
ta käsittävä asemakaavan muutos (12572)
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Ponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne-kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut-kuntayhtymälle, Museoviraston kulttuuriympäristön suojelulle, Väy-
lävirastolle, HUS:lle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle (Keski-
Uudenmaan maakuntamuseo), sosiaali- ja terveystoimialalle, asema-
kaavoitukselle.

33 §, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perustervey-
denhuollon saatavuuden parantamisesta

34 §, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen pois-
tamisesta

37 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden anta-
misesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

40 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden 
hallinnasta

46 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roober-
tinkadulla

47 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle

Ei toimenpidettä.

35 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovel-
luksen tuottamiseksi

36 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille 
syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

38 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfe-
deemaa sairastaviin

39 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta

41 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä

42 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen 
kuntoutuksen tehostamisesta
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43 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön 
harkinnan lisäämisestä

44 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä

45 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle

48 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 
11 kohdalla

49 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisoti-
loissa

50 §, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esio-
petuksen kokeiluun

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 26.2.2020.

51 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 27 - 36 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 138
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 7 ja 8 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 10.2.2020
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 11.2.2020
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.2.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 11.2.2020
- ympäristö- ja lupajaosto 13.2.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta 11.2.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.2.2020
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 20.2.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 13.2.2020
- liikenneliikelaitos 13.2.2020
  
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 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ja 138 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 128 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 129 §.

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 
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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, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Pia Pakarinen

Tomi Sevander Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.03.2020.


