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Kokousaika 21.09.2020 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Sevander, Tomi (etänä) kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Honkasalo, Veronika (etänä)
Koulumies, Terhi (etänä)
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä) esteellinen: 577 §
Sazonov, Daniel esteellinen: 577 §
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan (etänä)
Urho, Ulla-Marja varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö

esteellinen: 577 §
Aho, Mikko (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Anni Sinnemäki apulaispormestari
556 - 587 §

Esittelijät

Anni Sinnemäki apulaispormestari
556 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
557 - 558 §, 575 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
559 - 574 §, 576 §, 578  - 587 §

Tuula Saxholm vs. kansliapäällikkö
577 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
556 - 587 §
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§ Asia

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

557 Asia/2 V 7.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

558 Asia/3 V 7.10.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen va-
linta

559 Asia/4 V 7.10.2020, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 
000 uutta puuta

560 Asia/5 V 7.10.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen 
käytön kasvattamisesta

561 Asia/6 V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edus-
tus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

562 Asia/7 V 7.10.2020, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

563 Asia/8 V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettilästoi-
minnan selvittämisestä

564 Asia/9 V 7.10.2020, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyttämi-
sestä kahden olympiakisakylän kunniaksi

565 Asia/10 V 7.10.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

566 Asia/11 V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjes-
telmän laajentamisesta Vuosaareen

567 Asia/12 V 7.10.2020, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkont-
tori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

568 Asia/13 V 7.10.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongelman 
helpottamiseksi

569 Asia/14 V 7.10.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesimi-
sen tukemisesta

570 Asia/15 V 7.10.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin ta-
pahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa

571 Asia/16 V 7.10.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden en-
siapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille
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572 Asia/17 V 7.10.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenotto-
pisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

573 Asia/18 V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kau-
pungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

574 Asia/19 V 7.10.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kas-
vatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön

575 Asia/20 Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen valinta

576 Asia/21 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen sopimus (MAL-sopimus) 2020-2031

577 Asia/22 Sopimus Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkön-
siirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten kor-
vausperiaatteista

578 Asia/23 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen 
kaadon lopettamisesta

579 Asia/24 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metroaseman ilman-
vaihdon parantamiseksi

580 Asia/25 Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om märkta strand-
vägar på Drumsö

580 Asia/25 Valtuutettu Björn Månssonin aloite merkityistä rantareiteistä Lautta-
saareen

581 Asia/26 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite patsaan pystyttämisestä 
Huuhkajille

582 Asia/27 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien 
tilanteen helpottamisesta

583 Asia/28 Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi kotihoitajien itseohjautu-
vuuden kehittämisestä

584 Asia/29 Utlåtande om ändring av grundavtalet för Kårkulla samkommun

584 Asia/29 Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopi-
muksen muuttamisesta

585 Asia/30 Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi kevyen liikenteen sillan ra-
kentamiseksi Nihdistä Tervasaareen

586 Asia/31 Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden 
seurannan raportoinnin parantamiseksi
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587 Asia/32 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 556
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 Veronika 
Honkasalon ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Sanna Vesikan-
san ja Terhi Koulumiehen.

Esittelijä
apulaispormestari
Anni Sinnemäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 557
V 7.10.2020, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-010018 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Krista Bisterille eron kaupunkiympäristölautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maria Landénin varajäseneksi (Nuutti Hyttisen henkilökoh-
tainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Krista Bisterin (PS) 7.6.2017 § 267 varajä-
seneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimi-
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kaudeksi. Krista Bister pyytää 3.9.2020 eroa kaupunkiympäristölauta-
kunnan varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 558
V 7.10.2020, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen 
valinta

HEL 2020-009314 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Heikki Valmulle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan va-
rajäsenen sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston jäsenen luottamustoimista

 valitsee Samuel Adouchiefin varajäseneksi kasvatus- ja koulutus-
lautakuntaan ja

 valitsee Samuel Adouchiefin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkieliseen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Heikki Valmun (Vas.) 7.6.2017 § 264 varajä-
seneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan sekä 16.5.2018 § 101 jäse-
neksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 
vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Heikki Valmu pyytää 
11.8.2020 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen sekä 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen luot-
tamustoimista Helsingistä poismuuton vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 11.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
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Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 559
V 7.10.2020, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 
000 uutta puuta

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Helsinkiin is-
tutetaan 100 000 puuta lisäämään kaupungin viihtyisyyttä, kaupunki-
laisten hyvinvointia ja torjumaan ilmastomuutosta ja siitä aiheutuvia lie-
veilmiöitä. Vastaavia tavoitteita on asetettu monissa kaupungeissa 
kansainvälisesti. Kaupungin omien toimien lisäksi yhteistyötä voidaan 
tehdä yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupunkilaisten kanssa. 

Osa 100 000 puun istuttamisen tavoitteesta voidaan toteuttaa lähivuo-
sina täydentämällä Helsingin metsäverkostoa ja puustoista verkostoa,  
niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- ja ka-
tualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Östersundomin 
ekologisia yhteyksiä. Rakennetun ympäristön viheralueilla ja katualueil-
la on tavoitteena puiden ja eri puulajien määrän lisääminen silloin, kun 
puille riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puita istutetaan sellaisiin paikkoi-
hin, missä puilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suunnittelussa ja 
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rakentamisessa säilytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa 
osana kaupunkimaisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin 
metsä- ja puustoverkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereil-
lä, esimerkiksi latvuspeittävyyden arvioinnilla. Helsinki istuttaa seuraa-
vien 15 vuoden aikana arviolta 100 000 puuta. 

On tärkeää, että katujen maanalaisen infrastruktuurin ja katupuiden se-
kä muun katuvihreän suunnittelua kehitetään yhdessä siten, että syntyy 
aikaisempaa vehreämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovit-
tamista voidaan tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja 
Hakaniemenranta. Lisäksi tulee valita joitakin ei vilkkaasti liikennöityjä 
katuja, joille suunnitellaan ja toteutetaan uusien katupuiden istutuksia. 
Helteisten jaksojen lisääntyessä voidaan puiden avulla luoda puistoihin 
suojaisia ja varjoisia paikkoja erityisesti lasten leikkipaikkojen, päiväko-
tien ja vanhusten palvelutalojen läheisyydessä.

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

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaupunginhallituksen on esitet-
tävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten, kuin hallintosäännön 
30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on 
esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin hallintosään-
nön 30 luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, 
jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. 
Määräaika on ylittynyt jo aiemmassa vaiheessa asian jäätyä kaupun-
kiympäristölautakunnassa pöydälle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsinkiin 100 000 uutta puuta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.02.2020 § 56

HEL 2019-009557 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puut tuottavat monia hyötyjä myös kaupungissa: puut luovat osaltaan 
kaupunkiin viihtyisyyttä ja ovat merkittävä osa kaupunkiluontoa, ne si-
tovat hiiltä hilliten ilmastonmuutosta ja siitä aiheutuvia haittoja. Puita 
kannattaa istuttaa aina, kun niille on tilaa kasvaa ja kehittyä. Myös ole-
via, istutettuja puita ylläpidetään ja metsäluontoa hoidetaan kestävästi 
ja monimuotoisuutta lisäten. Puita ja metsiä koskevia linjauksia on vii-
me vuosina kehitetty. Metsäverkoston kehittäminen on otettu huomioon 
Yleiskaava 2016:ssa ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa, johon pe-
rustuen metsäisten alueiden suojeluala on kaksinkertaistumassa.

Mihin uusia puita voi istuttaa

Helsinki on poikkeuksellisen puustoinen pääkaupunki ja metsäpinta-
alaa on paljon. Helsingin kaupunki omistaa yhteensä noin 10 000 heh-
taaria metsiä, jotka on osoitettu virkistyskäyttöön. Kaupunkialueella on 
noin 4 600 hehtaaria kaupunkimetsiä, ja lähikuntien alueella on noin 5 
300 hehtaaria ulkoilumetsiä. Helsingin metsät ovat yleisesti kauttaal-
taan puustoisia ja uusien puiden istuttaminen onnistuu vain silloin, kun 
olemassa olevaa puustoa poistuu esimerkiksi metsätuhojen seurauk-
sena.

Metsien lisäksi monilajiset kaupunkipuuistutukset ovat Helsingin eri-
tyispiirre. Helsingissä kasvaa tällä hetkellä arviolta noin 30 000 katu-
puuta ja noin 200 000 puistopuuta. Vuosittain uusia katu- ja puistopuita 
istutetaan yhteensä noin 1 000 kappaletta. Tonttipuiden määrästä ei 
ole arviota.
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Kaupunkiympäristön toimiala istuttaa tällä hetkellä puita enimmillään 
noin 11 000 kappaletta vuodessa. Näistä suurin osa, noin 90 %, on 
metsätaimia. 

Tulevina vuosina kokonaan uusia puuistutuksia toteutetaan Helsingin 
metsä- ja puustoisen verkoston täydentämiseksi. Yleiskaavan kaupun-
kiluonnon teemakartta osoittaa metsäverkostoyhteydet, jotka säilyvät. 
Tarvittaessa niitä täydennysistutetaan ekologisiksi yhteyksiksi. Kau-
punkitila ja maisemasuunnittelu -palvelussa suunnitellaan yhdessä 
muun maankäytön suunnittelun kanssa myös täydennysistutettavia 
metsäisiä kohteita.

Verkostoa täydentävillä istutuksilla lisätään kaupunkipuustoa harkitusti 
sellaisiin paikkoihin, joissa puustolla on edellytykset kasvaa hyvin ja 
toimia sekä ekologisten yhteyksien turvaamisessa että ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Esimerkiksi Östersundomin yhteisessä yleiskaa-
vaehdotuksessa on osoitettu merkittävät ekologiset yhteydet kaava-
alueella. Nämä pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet ovat pääosin metsäi-
sinä kehitettäviä yhteyksiä. Tavoitteena on niiden säilyttäminen tai ke-
hittäminen riittävän puustoisina ja leveinä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
joidenkin nykyisin avoimien paikkojen istuttamista puuntaimilla. 

Helsingin niittyverkostoa koskeva selvitys- ja kehittämistyö käynnistyy 
vuonna 2020. Työssä tarkastellaan nykyisiä avoimia alueita ja niiden 
muodostamaa verkostoa. Tavoitteena on edelleenkin säilyttää Helsin-
gin keskeisimmät avoimet alueet ja kytkeä verkoston osia toisiinsa. 
Työn yhteydessä arvioidaan myös metsittämiseen soveltuvat alueet.

Osallistuvan budjetoinnin Oma Stadi -äänestyksen läpi menneissä, ko-
ko kaupunkia koskevissa ehdotuksissa on myös puiden istuttamista 
koskevia ehdotuksia, jotka toteutetaan mahdollisimman pian.

Puiden istuttaminen vaatii suunnittelua

Kaupunkiympäristössä puiden istuttamisen rajoittavin tekijä on tila. 
Aloitteessa ehdotettu 100 000 uuden puun istuttaminen vaatii jo istu-
tusvaiheessa tilaa useita kymmeniä hehtaareja: metsätaimilla toteutet-
tuna tilan tarve olisi noin 50 hehtaaria ja katu- ja puistopuun taimilla 
noin 90 hehtaaria. 

Kaava-alueilla puiden istuttaminen määritellään maankäytön eri suun-
nitteluvaiheissa, joissa myös huomioidaan kaavoituksen tulevat tarpeet 
ja rakentamisen aikataulu lähivuosikymmenten osalta. Taimien kasva-
minen elinvoimaisiksi puiksi edellyttää vuosikymmenten ajan kasvuti-
laa, kasvurauhaa ja tiiviissä kaupunkiympäristössä myös onnistuneita 
hoitotoimenpiteitä. Istuttaminen on vain murto-osa puun pitkästä elin-
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kaaresta. Puita tulisikin kaupungissa istuttaa vain sellaisiin paikkoihin, 
missä niillä on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Kaupunki hoitaa kaupunkimetsiä ja ulkoilualueiden metsiä luonnonhoi-
don linjausten, metsien hoidon työohjeiden ja LUMO-ohjelman mukai-
sesti luonnonmukaisin ja pienipiirteisin menetelmin edistäen luonnon 
monimuotoisuutta. Koska kaupungin metsissä ei ole enää viime vuosi-
kymmeninä tehty laajoja, metsämaisemaa rikkovia uudistusaukkoja, on 
puuston uudistuminen ja nuoren metsän jatkokehitys pyritty takaamaan 
muilla keinoin. Puustoa uudistetaan metsissä jo olevaa, luontaisesti 
syntynyttä taimiainesta hyödyntäen aina, kun se on mahdollista. Tarvit-
taessa puuston uudistumista tuetaan täydennysistutuksin. Puiden istut-
taminen on metsien uudistamistapana ainoastaan silloin, kun on tapah-
tunut metsätuho tai puustoa uudistetaan pienaukoin, joiden enimmäis-
koko on rajattu 0,3 hehtaariin. Pienaukoilla uudistamista joudutaan 
käyttämään esimerkiksi, kun vanhaa ja vaaralliseksi heikentynyttä 
puustoa uudistetaan paikoissa, joissa ei ole muodostunut taimiaineista 
lainkaan varjostavan puuston alle. Tällöin uudistettavalle alalle valitaan 
kasvupaikalle ja maaperään sopivat puulajit ja ne istutetaan metsitysti-
heydellä, joka on noin 1600–2000 tainta hehtaaria kohden.

Katupuiden istuttamisen edellytyksenä on se, että kaduilla on varattu ti-
laa katupuuistutuksia varten. Katusuunnitelmissa osoitetaan puiden is-
tutuspaikat. Katupuut istutetaan minimissään kolmen metrin levyisiin is-
tutuskaistoihin, jolloin puille saadaan riittävä kuutiomäärä kasvualustaa. 
Puu tarvitsee maan laadusta ja puulajin koosta riippuen 9–25 kuutio-
metriä kasvualustaa. Varsinaisen istutuskaistan tilavarauksen lisäksi on 
varmistettava, miten puiden sijoitteluun vaikuttavat kadun muut toimin-
not, kuten kunnallistekniikka, huollon ja eri liikkumismuotojen vaatima 
tila, mahdolliset kansirakenteet, näkemäalueet, maanalaiset tilat, pysä-
kit ja kadunkalusteet, kadunvarsipysäköinti, valaistusratkaisut, liiken-
nemerkit, ilmajohdot sekä mainostaulut. Edellä luetelluista tekijöistä 
johtuen olemassa olevilla kaduilla puiden määrän lisääminen on haas-
teellista ja joskus mahdotonta. 

Tonteilla istutettavien puiden määrää voidaan ohjata asemakaavoituk-
sen yhteydessä puita säilyttävillä tai niitä istuttamaan ohjaavilla kaava-
merkinnöillä tai viherkerroinmääräyksen avulla. Viherkerroinmääräyk-
sessä määritellään tietty korttelialueen vihertehokkuuden tavoitetaso 
numeerisena. Tämä ohjaa säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän 
viherrakennetta, esimerkiksi puita, tontin pihasuunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa.

Puistossa puiden määrää on helpompi lisätä kuin katuympäristössä ja 
tonteilla. Puistopuidenkin istuttaminen on suunnitelmallista toimintaa, 
sillä kasvillisuuden ohella puistoihin varataan tilaa erilaisia toimintoja 
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varten kuten tilaa leikille, liikunnalle, pelaamiselle ja käytäville. Puiden 
istutuspaikat ja lajit määritellään puistosuunnitelmassa.

Uusia puiden istutuspaikkoja etsittäessä on hyvä muistaa, että kaupun-
gissa on myös luontoarvoiltaan, kaupunkikuvaltaan ja kulttuurihistorial-
taan arvokkaita avoimia alueita, joihin puita ei istuteta. Niityt, metsäau-
kiot, pellot ja avoimet ranta-alueet tarjoavat elinympäristöjä lajeille, jot-
ka eivät viihdy puustoisilla kasvupaikoilla. Näissä ympäristöissä elää 
myös harvinaisia ja uhanalaisia eliölajeja. Avoimet alueet puistoissa 
ovat usein monikäyttönurmia, joiden toiminnallinen arvo on suuri asuk-
kaille.

Kaupunkitilassa, kuten puistoissa ja kaduilla, tulisi huomioida, että kau-
punkimaisemassa avoimiksi suunnitellut alueet ja näkymät säilyvät 
myös tulevaisuudessa. Maisemapeltojen ja niittyjen metsittämismahdol-
lisuudet selvitetään aina aluesuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Puiden koko elinkaari otetaan huomioon

Puiden istuttamisella on paljon myönteisiä vaikutuksia. Pelkkä puiden 
määrän lisääminen ei kuitenkaan takaa, että hyödyt toteutuvat. Suuri-
kokoiset puut ovat pienikokoisia puita tehokkaampia ekosysteemipalve-
lun tuottajia; latvuspeittävyys on suoraan suhteessa puista saataviin 
hyötyihin. Latvuspeittävyys onkin kappalemäärän sijaan parempi mittari 
puista saatavien ekosysteemipalvelujen arvioinnissa. 

Helsingin nykyiset viheralueet puineen sekä niiden kasvupaikan maa-
perä toimivat tärkeänä hiilinieluna ja hiilivarastona torjumassa ilmas-
tonmuutosta. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin istutetut puuntaimet 
ovat kasvaneet merkittäviksi hiilen sitojiksi. Mitä rakennetumpaan ym-
päristöön puut istutetaan, sitä pidempi aika tarvitaan tähän, sillä katu- 
ja puistopuiden istuttamisella ja kasvattamisella on yllättävän suuri hiili-
jalanjälki.

Samaan aikaan kun pohditaan uusien puiden istuttamista, puita myös 
kaadetaan rakentamisen alta. Vanhojen puuistutusten korvautuminen 
uusilla istutuksilla muuttaa alueellisesti olemassa olevan kaupunkipuus-
ton ikärakennetta nuoremmaksi, mikä pienentää latvusmassaa. Toi-
saalta istutusten uusiminen vaiheittain luo kaupunkipuuston eri-ikäistä 
rakennetta, mikä osaltaan voi helpottaa kaupunkipuuston säilyttämis-
mahdollisuuksia rakentamisen aiheuttamissa muutoksissa. Nuoret puut 
voidaan helpommin suojata ja ne toipuvat vanhoja puita paremmin tila-
päisistä häiriöistä.

Puiden elinvoimaisuuden turvaaminen on ollut keskeinen tavoite kau-
punkiympäristön toimialan puita koskevissa linjauksissa. Luonnonhoi-
don linjauksiin on kirjattu periaate metsäpuuston elinvoimaisuuden tur-
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vaamisesta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan on kir-
jattu tavoite säilyttää kaupungin omistamat metsäiset ja puustoiset alu-
eet kasvullisina, peitteisinä ja puustollisesti monilajisina hoidon avulla ja 
keinoilla.

Katu- ja puistopuita koskevassa Kaupunkipuulinjauksessa asetetaan 
tavoitteeksi turvata puiden elinolot siten, että katu- ja puistopuut voivat 
kasvaa ja kehittyä pitkäikäisiksi ja elinvoimaisiksi, jolloin myös maksi-
moidaan puiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Linjauksen yksi tärkeä 
tavoite on korostaa kaupunkipuun pitkää elinkaarta ja kaikkia siihen liit-
tyviä vaiheita. Linjauksen toimintatapasuosituksien mukaan katu- ja 
puistopuuta ei tulisi istuttaa paikkaan, johon sen juuristo tai latvus ei tu-
le mahtumaan.

Nykyiset metsä-, katu- ja puistopuut ovat arvokasta kaupunkiomaisuut-
ta, joiden säilymiseen kiinnitetään suunnittelussa ja rakentamisessa en-
tistä enemmän huomiota, paitsi viihtyisyyden ja taloudellisuuden, myös 
hiilitavoitteiden näkökulmasta.

Yhteisöllinen puiden istuttaminen

Käytännön syistä metsätaimet soveltuvat parhaiten asukkaille suunnat-
tujen istutustalkoiden järjestämiseen. Puistoihin ja etenkin kaduille istu-
tettavat taimet ovat huomattavasti kookkaampia, jolloin taimien hankin-
ta ja kuljetus sekä istutuspaikkojen valmistelu on haastavampaa, ja 
vaatii enemmän ennakoivaa suunnittelutyötä ja järeämpää kalustoa 
työn toteutukseen. Katualueille istutustalkoot eivät sovellu siksi, että is-
tuttaminen on teknisesti vaativaa ja työ edellyttää ammatillista pätevyyt-
tä. Katualueella ei myöskään saa työskennellä ilman tieturvakurssin 
suorittamista. 

Kaupunki on järjestänyt pienimuotoisia puiden istutustapahtumia muun 
muassa koululaisille määrävuosin Suomen metsäyhdistyksen kanssa 
järjestetyn pääkaupunkiseudun koululaisten metsäpäivän yhteydessä. 
Saman tyyppisten istutustalkoiden järjestämistä jatketaan. Toki tämä 
edellyttää aina huolellista ennakkovalmistelua ja istutuskohteiden sovit-
tamista valmistuviin ja hyväksyttyihin suunnitelmiin. 

Yhteenveto

Aloitteessa ehdotettu 100 000 puun istutustavoite ja muut ehdotukset 
ovat tavoitteina hyviä ja kannatettavia. Osa tavoitteesta voidaan toteut-
taa lähivuosina täydentämällä Helsingin metsä- ja puustoista verkos-
toa, niittyverkostotyön metsitettäviksi ehdotetuissa kohteissa, viher- ja 
katualueilla, kaupunkibulevardien varsilla ja kehittämällä Östersundo-
min ekologisia yhteyksiä. Puiden ja eri puulajien määrän lisääminen on 
myös tavoitteena rakennetun ympäristön viheralueilla sekä katualueille 
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silloin, kun puille riittävästi kasvu- ja juuristotilaa. Puiden istuttamista 
tehdään linjausten mukaisesti sellaisiin paikkoihin, missä puilla on 
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Suunnittelussa ja rakentamisessa säi-
lytetään alueilla jo kasvavaa elinvoimaista puustoa osana kaupunki-
maisemaa aina, kun tämä on mahdollista. Helsingin metsä- ja puustoi-
sen verkostoa tulee tarkastella myös laadullisilla kriteereillä, esimerkiksi 
latvuspeittävyyden arvioinnilla.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että katujen maanalaisen 
infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun katuvihreän suunnit-
telua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy aikaisempaa veh-
reämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovittamista voidaan 
tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja Hakaniemenranta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, tä-
mä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä ja 
tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten palve-
lutalojen läheisyydessä.

Käsittely

04.02.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausuntoon lisättiin seuraava 
kappale.

Helsinki istuttaa seuraavan 15 vuoden aikana arviolta ainakin 100 000 
puuta.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus: 
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että ka-
tujen maanalaisen infrastruktuurin suunnittelua ja katupuiden ja muun 
katuvihreän suunnittelua kehitetään yhdessä siten, että meille syntyy 
aikaisempaa vehreämpää uutta kaupunkia. Alueita, joissa yhteensovit-
tamista voidaan tehdä uudella tavalla ovat esimerkiksi Hernesaari ja 
Hakaniemenranta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 15 (147)
Kaupunginhallitus

Asia/4
21.09.2020

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

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että tulee valita joitakin ei vilk-
kaasti liikennöityjä katuja kantakaupungista, joille suunnitellaan ja to-
teutetaan uusien katupuiden istutuksia. Suunnittelussa osallistetaan 
kadun asukkaita.

Puistojen puiden suunnittelussa ja istutuksissa lautakunta korostaa tar-
vetta saada puistoihin suojaisia ja varjoisia paikkoja puiden avulla, tä-
mä tarve korostuu helteisten jaksojen lisääntyessä myös Helsingissä ja 
tarve on selvin lasten leikkipaikkojen ja päiväkotien ja vanhusten palve-
lutalojen läheisyydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 560
V 7.10.2020, SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen 
käytön kasvattamisesta

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Se-
vanderin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-

tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

SDP:n valtuustoryhmä esittää 26.2.2020 laaditussa ryhmäaloittees-
saan, että Helsinki edistää HSL-kuntayhtymän rahoituksen muuttamista 
siten, että jatkossa kunnat kattavat kustannuksista nykyistä suurem-
man osuuden. Tavoitteeksi asetettaisiin joukkoliikenteen kulkutapao-
suuden kasvu hintoja laskemalla ja yhteyksiä parantamalla. Valtuusto-
ryhmä myös esittää, että Helsinki edistäisi maksuttomien jaksojen ko-
keiluja. SDP:n valtuustoryhmä myös esittää, että pienituloisten senio-
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reiden kohdalla tulisi luopua lippualennuksen aikarajauksesta ja myön-
tää alennus kokoaikaisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että ryhmäaloitteen tekemisen jälkeen alka-
neen koronapandemian vuoksi talouden näkymät ovat heikentyneet 
olennaisesti. Koronaviruksen leviäminen yhdessä etätyön yleistymisen 
ja kriisinaikaisten rajoitusten kanssa ovat aloitteen laatimisen jälkeen 
vähentäneet voimakkaasti työ- ja vapaa-ajan liikkumista ja joukkoliiken-
teen käyttöä Helsingin seudulla.  Helsingin seudun liikenne (HSL) –
kuntayhtymän joukkoliikenteen matkustajamäärä ja sen myötä lipputu-
lot ovat pienentyneet yli 70 %:lla koronaviruskriisin aikana. HSL:n vuo-
sibudjetti on noin 700 miljoonaa euroa vuodessa, josta puolet koostuu 
normaalioloissa lipputuloista ja puolet jäsenkuntien maksamista kun-
taosuuksista. Pandemian jatkuessa syksylle saakka voivat lipputulot 
jäädä jopa 250 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmiksi.

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Tulevien 
vuosien talousnäkymiin liittyy nyt paljon epävarmuutta. Joukkoliiken-
teen käyttäjien luottamus pitäisi pystyä palauttamaan ja siten välttä-
mään kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Joukkoliikenteen käyttöön 
liittyy hinnoittelun lisäksi myös palvelutaso siten, että sen heikentyessä 
myös käyttö voi vähentyä. Lipputulojen ohjausvaikutuksesta HSL:n ta-
louden ja toiminnan suunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista täysin 
luopua. Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata kohdistaa siten, 
että lipunhinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso 
saataisiin pidettyä kohtuullisessa tasapainossa. Erityisesti tässä talou-
dellisessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei ole edellytyksiä edis-
tää joukkoliikenteen hintojen laskemista tai matkustajille maksutonta 
kokeilukautta. Lisäksi on huomattava, että koronaviruskriisin aikana 
joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavat todennäköisesti lipun hintaa 
enemmän muut tekijät kuten virustilanne, liikkumistarve (esimerkiksi se, 
missä työtä tehdään) sekä käyttäjien turvallisuuden tunne.  Joukkolii-
kenteen maksuttomuus on myös taloudellisesti ristiriidassa sen kanssa, 
että samalla halutaan kehittää kasvavan seudun joukkoliikennetarjon-
nan palvelutasoa.

HSL:n lausunnon mukaan matkalippujen maksuttomuus ei ole kanna-
tettavaa, koska silloin joukkoliikenteen käyttöarvo heikkenee liikaa ja 
ihmisten liikkumisbudjetti ohjautuu muihin, ei-kestäviin liikkumismuotoi-
hin. HSL:n mukaan maksuttomuus vaarantaa myös joukkoliikenteen 
palvelutason kehittämisen, jota pidetään tärkeimpänä kilpailutekijänä 
kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamisessa. Tutkimusten mu-
kaan maksuttomuus voi lisätä joukkoliikenteen matkustajamääriä, mut-
ta matkustus lisääntyy lähinnä kävelyn ja pyöräilyn kustannuksella. 
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Maksuttomuus ei ole merkittävästi vähentänyt autoilua tai liikenteen 
päästöjä.

HSL:n lausunnon mukaan joukkoliikenteen kulkutapaosuus on laskenut 
edellisessä mittauksessa (2018), mutta samaan aikaan kestävän liik-
kumisen, kävelyn ja pyöräilyn, osuus matkoista on kasvanut. Kaupun-
kimaisessa ympäristössä kaikkien kestävien kulkumuotojen lisääminen 
on tärkeässä roolissa ilmastomuutoksen torjumiseksi. Lisää toimia tar-
vitaan kuitenkin yksityisautoilijoiden houkuttelemiseksi joukkoliikentee-
seen tai muihin kestäviin liikkumismuotoihin.

HSL:n nykyinen tariffijärjestelmä perustuu kaikkien jäsenkuntien kes-
ken yhtenäisiin lippujen hintoihin ja kustannusten jaon periaatteisiin. 
Näin ollen yksittäinen kaupunki ei voi omalla päätöksellään kasvattaa 
subvention osuutta HSL:n kustannusten kattamisessa ja siten vaikuttaa 
omien kuntalaisten lippujen hintoihin. Kuntaosuuksien kasvattamisen 
tulee tapahtua kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet kokouksissaan 
28.5.2020 ja 10.6.2020 kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteita 
vuodelle 2021. HSL:n omistajaohjauksen tavoitteissa on nostettu esiin 
mm., että kuntaosuuksilla katetaan vuositasolla tarkasteltuna kokonais-
kustannuksista enintään 50 % ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus 
kasvaa koko HSL:n alueella. Kuntaosuuksien tasoon kohdistuvaa tavoi-
tetta tarkennetaan tarvittaessa koronavaikutusten johdosta myöhemmin 
erikseen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että nykyisessä haastavassa taloustilantees-
sa on erityisen tärkeä varmistaa asiakkaiden luottamuksen palauttami-
nen joukkoliikenteeseen ja joukkoliikenteen käytön kasvu myös koro-
napandemian jälkeen. Tämä tarkoittaa sopivan tasapainon löytämistä 
lippujen hinnoittelussa, tarjottavassa palvelutasossa ja HSL:n jäsen-
kuntien maksuosuuksissa. Koronaviruskriisin aikana myös joukkoliiken-
teen hygieniataso on keskeinen joukkoliikenteen käyttöön ja viruksen 
leviämiseen vaikuttava tekijä.

Helsingin kaupunginhallitus totesi 14.9.2020 lausunnossaan HSL:n 
alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 seu-
raavaa: ”Joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista on vuosikym-
meniä katettu lipputuloilla noin puolet. Pandemiasta johtuvassa joukko-
liikenteen talouden tasapainottamiseen on olemassa kolme keinoa: 
kuntaosuuksien kasvattaminen, lipunhintojen korottaminen ja palvelu-
tarjonnan sopeuttaminen. Kaupunginhallitus katsoo, että tässä poik-
keuksellisessa tilanteessa joukkoliikenteen kilpailukyvyn, turvallisuuden 
ja kulkumuoto-osuuden turvaamiseksi HSL:n talouden tasapainottami-
nen tulee tapahtua ensisijaisesti kuntaosuuksien kautta. Epävarman 
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ensi vuoden osalta peruslippujen, kuten 30 päivän kausilipun, hintaa ei 
tulisi nostaa. Helsingin kaupungin kannalta ei ole mahdollista, että 
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pysyvästi laskisi. Tämän tärkeän 
seikan turvaamiseksi viimesijainen keino tässä poikkeuksellisessa ko-
ronatilanteessa olisi erottaa joukkoliikennesubventio kuntakohtaiseksi, 
jolloin helsinkiläisten kausiliput olisivat voimakkaammin subventoituja ja 
siten edullisempia.”

Edellä mainittuun viitaten kaupunginhallitus toteaa, että HSL:n tulee yh-
teistyössä jäsenkuntien kanssa selvittää tarve ja mahdollisuudet kun-
taosuuksien määrän tilapäiselle kasvattamiselle siten, että ne muodos-
tavat yli puolet HSL:n tuloista.

HSL päättää julkisen liikenteen lipputariffeista ja alennuksista. HSL on 
esityksessään alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2021-2023 esittänyt mm. 70 + asiakasryhmän alennusoikeuden siirtä-
mistä kerta- ja arvolipuista kausilippuun. 70+ asiakasryhmään kuuluvat 
ovat nyt oikeutettuja kerta-, arvo- ja lisävyöhykelipuista 50 prosentin 
alennukseen, kun liput ostetaan klo 9–14 välisenä aikana. Aikarajoituk-
sen poistamisesta on esitetty laajasti toiveita koko sen ajan, kun lippu-
tyyppi on ollut olemassa.

Kaupunginhallitus on hyväksyessään lausunnon HSL:n alustavasta 
TTS:stä 14.9.2020 todennut mm., että aikarajoitetun alennetun kertali-
pun korvaaminen alennushintaisella kausilipulla olisi koko lippujärjes-
telmän kannalta järkevä ratkaisu. Alennusprosentin olisi hyvä olla yhte-
nevä opiskelija-alennuksen kanssa (-45%). Kausilipun yhteyteen tuotu 
alennus olisi kaupungin strategian mukainen ratkaisu, jolla edistetään 
kestävien liikkumistapojen kulkumuoto-osuutta. Kausilipun haltijat käyt-
tävät joukkoliikennettä eniten kaikissa liikkumistarpeissaan. Muutos 
edistäisi myös tärkeää tavoitetta selkeästä ja yksinkertaisesta lippujär-
jestelmästä.

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunnon mukaan pienituloiset helsinki-
läiset voivat saada tukea paikallisliikenteen matkakuluihin Kelan myön-
tämän perustoimeentulotuen yhteydessä tietyin edellytyksin ja perus-
tein. Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperustei-
siin ei kuulu tuen myöntäminen automaattisesti kaikille pienituloisille 
helsinkiläisille, vaan tuen myöntäminen perustuu aina sosiaalialan am-
mattilaisen yksilökohtaiseen harkintaan ja arvioon asiakkaan tilantees-
ta. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveystoimiala tuki ikääntyneitä pienituloi-
sia helsinkiläisiä joukkoliikenteen käytössä myöntämällä HSL:n matka-
lippuihin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea 115:lle yli 65-
vuotiaalle henkilölle yhteensä noin 17 600 euroa. Tukea matkoihin voi-
daan myöntää mm., kun katsotaan osallistumisen tiettyyn ryhmätoimin-
taan tukevan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja osallisuutta.
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Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäris-
tölautakunnan, sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin seudun lii-
kenne –kuntayhtymän lausunnot.

Esityksen kuntaosuuksien väliaikaista korottamista koskeva osa ei pe-
rustu edellä mainittuihin lausuntoihin, vaan kaupunginhallituksen 
14.9.2020 hyväksymään lausuntoon HSL:n alustavasta toiminta- ja ta-
loussuunnitelmasta vuosille 2021-2023.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on al-
lekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä, ja joka 
otsikoidaan ryhmäaloitteeksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Eveliina Heinäluoma, ryhmäaloite SDP, Kvsto 26.2.2020
2 Lausunto 18.8.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
3 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto joukkoliikenteen käytön kasvat-

tamista koskevaan SDPn ryhmäaloitteeseen Allekirjoitettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 176

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteen esityksiä hyvinä ja Hel-
singin kaupungin strategian 2017-2021 mukaisina. Mahdollisia kuntien 
rahoitusosuuksien lisäyksiä harkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
koronaepidemian aiheuttama pääkaupunkiseudun kuntien poikkeuksel-
lisesti tiukentunut rahoitustilanne. 

Korona-epidemia heikentää arvioiden mukaan Helsingin taloutta tulon-
menetyksinä ja menolisäyksinä pelkästään vuonna 2020 valtion kom-
pensaatioidenkin jälkeenkin merkittävästi. Tämä tullee väistämättä vai-
kuttamaan kaupungin peruspalveluiden, kuten kasvatus- ja koulutus-
palveluiden resursseihin. Saman aikaisesti poikkeustilanteesta palau-
tuminen edellyttäisi lisäpanostuksia esimeriksi lasten ja nuorten erityi-
seen tukeen.

Lautakunnan näkemyksen mukaan nykyisessä koronaepidemian kiris-
tämässä taloustilanteessa kaupungin tulisi ensi sijaisesti kohdentaa ta-
loudellinen liikkumavara kaupunkistrategian mukaisesti erityisesti pe-
ruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. 

Käsittely

11.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan 
nykyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta: "Lautakunnan näkemyksen mukaan ny-
kyisessä koronaepidemian kiristämässä taloustilanteessa kaupungin 
tulisi ensi sijaisesti kohdentaa taloudellinen liikkumavara kaupunkistra-
tegian mukaisesti erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pa-
jula, Pia Pakarinen
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Ei-äänet: 5
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Petra Malin, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi äänestyksessä Ville Jalovaa-
ran vastaehdotuksen äänin 6–5. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 348

HEL 2020-002462 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

HSL on laskenut, että käynnissä olevista suurista joukkoliikenteen in-
vestointihankkeista Raide-Jokeri, Laajasalon raitiotiet ja Kivenlahden 
metro aiheuttavat lipunhintoihin yhteensä noin 18 %:n korotustarpeen, 
mikäli lippujen subventioaste on nykyinen 50 % ja HSL:n infrakorvauk-
sista katetaan puolet lipputuloilla. Joukkoliikenteen palvelutason ja kil-
pailukyvyn parantaminen tulee vaatimaan myös tulevaisuudessa mer-
kittäviä investointeja.

Helsingin kaupunginhallitus totesi 16.9.2019 lausunnossaan HSL:n 
toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020-2022 seuraavaa: ”Pe-
riaate, jossa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen investointikustan-
nuksia kierrätetään HSL:n infrakorvausten kautta, tarjoaa mahdollisuu-
den kehittää kokonaisvaltaisesti seudun joukkoliikennejärjestelmää. 
Lippujen hintojen voimakas nostaminen infrakustannuksista johtuvien 
investointien kattamiseksi ei ole kestävä ratkaisu, kun seutu kasvaa 
vauhdilla. Subventioasteen voisi ajoittain määritellä erikseen hankekoh-
taisesti, jolloin kuntaosuuksien yhteenlaskettu osuus voi olla tilapäisesti 
yli puolet HSL:n tuloista. Tämä on perusteltua myös siksi, että infrain-
vestoinnit vaikuttavat myönteisesti kuntien maankäytön kehittämiseen.”
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HSL:n nykyinen tariffijärjestelmä perustuu kaikkien jäsenkuntien kes-
ken yhtenäisiin lippujen hintoihin ja kustannusten jaon periaatteisiin. 
Näin ollen yksittäinen kaupunki ei voi omalla päätöksellään kasvattaa 
subvention osuutta HSL:n kustannusten kattamisessa ja siten vaikuttaa 
omien kuntalaisten lippujen hintoihin. Kuntaosuuksien kasvattamisen 
tulee tapahtua kaikkien kuntien yhteisellä päätöksellä.

Ryhmäaloitteen tekemisen jälkeen alkaneen koronapandemian takia 
talouden näkymät ovat muutamassa viikossa heikentyneet olennaises-
ti. HSL:n joukkoliikenteen rahoitustilanne on muuttunut ainakin väliai-
kaisesti hyvin voimakkaasti, kun matkustajamäärä ja sen myötä lipputu-
lot ovat pienentyneet yli 70 %:lla. HSL:n vuosibudjetti on noin 700 mil-
joonaa euroa vuodessa, josta puolet koostuu normaalioloissa lipputu-
loista ja puolet jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista. Pandemian 
jatkuessa syksylle saakka voivat lipputulot jäädä jopa 250 miljoonaa 
euroa ennakoitua pienemmiksi.

Tarve talouden tasapainottamiseen tulee vaikuttamaan useita vuosia 
sekä HSL:n että kaupungin toimintaan ja taloussuunnitteluun. Tulevien 
vuosien talouteen liittyy nyt paljon epävarmuutta. Joukkoliikenteen 
käyttäjien luottamus pitäisi pystyä palauttamaan ja siten välttämään 
kulkutapaosuuden merkittävä lasku. Joukkoliikenteen käyttöön liittyy 
hinnoittelun lisäksi myös palvelutaso siten, että sen heikentyessä myös 
käyttö voi vähentyä. Lipputulojen ohjausvaikutuksesta HSL:n talouden 
ja toiminnan suunnittelussa ei ole tarkoituksenmukaista täysin luopua. 
Tarvittavat talouden sopeutustoimet tulisi osata kohdistaa siten, että li-
punhinnat, palvelutaso ja kuntakohtaisten maksuosuuksien taso saa-
taisiin pidettyä kohtuullisessa tasapainossa. Erityisesti tässä taloudelli-
sessa tilanteessa koronapandemian vuoksi ei ole edellytyksiä edistää 
joukkoliikenteen matkustajille maksutonta kokeilukautta. Joukkoliiken-
teen maksuttomuus on myös taloudellisesti ristiriidassa sen kanssa, et-
tä samalla halutaan kehittää kasvavan seudun joukkoliikennetarjonnan 
palvelutasoa.   

Kaupunkiympäristölautakunta ehdottaa, että Helsingin kaupunginhalli-
tuksen aiemman linjauksen mukaisesti HSL selvittää yhteistyössä kun-
tien kanssa, mitkä ovat mahdollisuudet ja millä tavalla voitaisiin tilapäi-
sesti kasvattaa kuntaosuuksien määrää siten, että ne muodostaisivat 
yli puolet HSL:n tuloista, kun yksittäisten isojen joukkoliikenneinvestoin-
tien infrakorvaukset aiheuttavat painetta lipunhintojen korotuksille. Tu-
levaisuudessa korotetulla kuntaosuudella voitaisiin pitää joukkoliiken-
teen lippujen hintataso kohtuullisena joukkoliikenteen investointeja 
poistettaessa. Kuntaosuuksien kasvattaminen on myös yksi kolmesta 
keinosta talouden tasapainottamiseen koronan aiheuttamassa talousk-
riisissä.
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Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuuden-
nen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 561
V 7.10.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite henkilöstön pysyvä edus-
tus ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

HEL 2020-003313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Outi Alasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin pelastuslaitoksen tulee parantaa ja turvata henki-
löstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista niin, että pelastuslautakun-
nan tulisi valvoa henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön edustus va-
rahenkilöineen pelastuslautakunnan kokouksiin tulisi tulla pysyväksi 
käytännöksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (29 luku 7 §) pelastuslau-
takunnan läsnäolo- ja puheoikeus on esittelijöillä ja sen lisäksi pormes-
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tarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä 
sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla. 
Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää pelastuslauta-
kunnan osalta pelastuskomentaja. Kaupungin toimielimissä ei ole hen-
kilöstön edustajia, vaan henkilöstön edustus ja osallistaminen tapahtu-
vat kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edustuksellisissa 
yhteistoimintaelimissä kaupunkitasolla sekä toimiala-, liikelaitos- ja vi-
rastotasolla. 

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteisesti neuvotellul-
la yhteistoimintasopimuksella on luotu rakenteet työnantajan ja henki-
löstön väliselle yhteistoiminnalle. Yhteistoimintajärjestelmässä on yh-
distetty sekä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, että työ-
suojelun yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat. Hyvin toimiva yh-
teistoiminta edistää luottamusta ja turvallisuuden kokemusta toimin-
taympäristössä, jossa tapahtuu paljon muutoksia. 

Pelastuslaitoksessa on kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaises-
ti henkilöstötoimikunta, joka toimii edustuksellisena yhteistoimintaeli-
menä. Henkilöstötoimikunnassa työnantajaa edustavat organisaation 
johtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöpäällikkö ja työsuojelu-
päällikkö. Henkilöstöä henkilöstötoimikunnassa edustavat pääsopijajär-
jestöjen nimeämät henkilöstön edustajat sekä työsuojeluvaltuutetut. 
Pelastuslaitoksen henkilöstötoimikunnassa käsitellään pelastuslaitok-
sen henkilöstöä ja palveluja koskevia yhteistoiminta- ja työsuojelun yh-
teistoiminta-asioita kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen strategian ja ta-
voitteiden toteutumista sekä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen 
ja työkykyyn vaikuttavia asioita.  

Yhteistoimintasopimuksen mukaan johtoryhmissä on mukana 1-2 hen-
kilöstön edustajaa. Lisäksi kaupungilla on käytössä yhteistoimintavas-
taavajärjestelmä, jonka mukaan organisaatioihin on mahdollisuus valita 
henkilöstöstä yhteistoimintavastaavia. Järjestelmän käyttöönotosta 
päättää organisaation johtaja. Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen 
kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden, henkilöstön työhyvinvoin-
nin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi. Yhteistoimintavastaava toimii 
samalla työsuojeluasiamiehenä. 

Vastaus on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että pelastuslaitoksen henkilöstötoi-
mikunnan tulee käsitellä ja seurata Helsingin kaupungin yhteistoiminta-
sopimuksen mukaisesti muun muassa laajalti työntekijöiden turvallisuu-
teen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavia asioita. Pelastuslautakunnan 
tehtäviin kuuluvan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen seuran-
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nan osana on tarkoituksenmukaista, että lautakunnalle raportoidaan 
myös laitoksen työhyvinvoinnin tilasta.    

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70838

sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 11032020 Alanen Outi, Henkilöstön pysyvä edustus 
ja valvonnan laajentaminen pelastuslautakunnassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 28 (147)
Kaupunginhallitus

Asia/7
21.09.2020

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

§ 562
V 7.10.2020, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

HEL 2020-001929 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
Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jaana Pelkosen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jaana Pelkonen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että osana hyvää työnantajapolitiikkaa kaupunki voisi tarjota 
päiväkotien henkilöstölle Helsingin brändin mukaiset ulkoiluvaatteet. 
Aloitteen mukaan ulkoilu säällä kuin säällä on olennainen osa lasten 
päiväkotipäivää ja myös henkilökunnalla on oltava tähän oikeanlaiset 
varusteet. Aloitteessa todetaan, että kunnolliset ulkoiluvarusteet ovat 
henkilökunnalle iso investointi, vaikka työvaatekustannukset voi jois-
sain tapauksista vähentää verotuksessa. Aloitteessa ehdotetaan, että 
yhtenäinen vaatetus ei olisi pakollinen, mutta kaupunki hankkisi yhte-
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näiset vaatteet niitä toivoville. Ulkoiluvaatteet olisi aloitteen mukaan se-
kä hyvä henkilöstöetu että tukisi työssä viihtymistä. Hankintaa toteutet-
taessa pitäisi huomioida henkilöstön toiveet ja tuotteiden kestävyys.

Virka- ja työpuvuista ja suojavaatetuksesta on määräykset kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 2 §:ssä. Jos työnantaja 
velvoittaa viranhaltijan/työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista 
virka-/työpukua tai määriteltyä suojavaatetusta, työnantajan tulee läh-
tökohtaisesti hankkia ja huoltaa tällainen puku tai vaatetus.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ei ole velvoitettu käyttämään työssään 
tiettyä määriteltyä vaatetusta. Näin ollen ulkoiluvaatteiden tarjoamises-
sa varhaiskasvatuksen henkilöstölle olisi kysymys erillisestä henkilös-
töedusta. 

Ulkoiluvaatteiden hankinta henkilöstöetuna olisi hankalaa käytännön 
näkökulmasta, koska vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden 
vaihtelun johdosta ulkovaatteita tulisi olla useita erilaisia. Myös henki-
löstön vaihtuvuus ja lyhytaikaisten sijaisten määrä aiheuttaisivat haas-
tetta ulkoiluvaate-edun toteuttamisessa. Helsingin kaupungin kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen palveluksessa olevia 
päiväkotien työntekijöitä on noin 4 800 pois lukien lyhytaikaiset sijaiset. 
Pelkästään kaupungin brändin mukaisen (logolla varustettu / laadukas) 
kuoritakin hinta olisi 40 - 88 euroa kappale. Näin ollen jo kuoritakin kus-
tannusvaikutus olisi kertahankintana varhaiskasvatuksen henkilöstön 
osalta välillä 192 000 - 422 400 euroa. Kun sopivaa vaatetusta hankit-
taisiin eri vuodenaikoihin ja sääolosuhteisiin olisi kustannus moninker-
tainen. 

Hallinnollinen lisätyö huomioon ottaen ulkovaatetuksen hankkimista 
päiväkotien työntekijöille ei voida pitää perusteltuna, tavanomaisena ei-
kä työnantajalle aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen myöskään 
kohtuullisena. Henkilöstöetujen kokonaisuutta tulee tarkastella ja kehit-
tää kaupunkitasoisesti. Verotuksen näkökulmasta (tuloverolain 69 §) 
saajalleen verovapaasta tavanomaisesta henkilökuntaedusta on kyse 
vain tilanteissa, joissa etu on tavanomainen ja kohtuullinen sekä kaik-
kien kyseeseen tulevien työntekijöiden käytettävissä heidän niin halu-
tessaan.  

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529
helena.wendorf(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Pelkonen Jaana, Aloite ulkoiluvaatetuksen 
tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 563
V 7.10.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite demokratialähettiläs-
toiminnan selvittämisestä

HEL 2019-012941 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää demokratialähettilästoiminnan mahdolli-
suuksia Helsingissä. Aloitteessa viitataan Ruotsissa käytössä olevaan 
malliin, jossa demokratiambassadör-nimikkeellä toimivat vapaaehtoiset 
neuvovat ihmisiä vaaleissa ja kannustavat äänestämään. Erityispaino-
tus on ollut työssä nuorten ja maahanmuuttajien keskuudessa.  

Ruotsissa käynnistettiin vuonna 2018 useita projekteja ja muita toi-
menpiteitä, joiden tavoitteena oli nuorten ja ulkomaalaistaustaisten 
henkilöiden sekä vammaisten ja muuten toimintakyvyltään rajoittunei-
den kansalaisten vaaleihin osallistumisen ja äänestysaktiivisuuden 
edistäminen, vaalien tärkeyden ja niitä koskevan ymmärryksen lisää-
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minen sekä osallisuuden vahvistaminen. Demokratialähettilästoiminnan 
ohella projekteissa on hyödynnetty monipuolisesti muun muassa jal-
kautuvaa työtä ja monikielistä viestintää. Projektien on katsottu koko-
naisuudessaan, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa tehdyn 
työn tuloksena, tavoittaneen yli 167 000 asukasta vaalien alla. Monissa 
toteutuneissa projekteissa demokratialähettiläät ovat itse olleet osa 
kohderyhmää. Demokratialähettiläät tavoittivat nopeasti laajan joukon 
asukkaita, kertoivat asianmukaista tietoa osallistumisesta, äänestämi-
sestä ja vaikuttamisesta sekä järjestivät kohderyhmiä erityisen hyvin 
tavoittavia tapahtumia paikallistuntemustaan hyväksikäyttäen. Kohde-
ryhmiä erinomaisesti tavoittaneilla projekteilla on ollut myönteinen vai-
kutus osallisuuden edistämisessä ja äänestysaktiivisuuden lisääntymi-
sessä kohdealueilla ja kohderyhmissä.

Helsingin kaupungin tarjoama vaaleihin osallistumisen ja äänestämisen tuki

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimisto tarjoaa neuvon-
taa kaikille tietoja kaipaaville verkossa ja puhelimitse. Toimisto keskit-
tyy pääsiallisesti kuitenkin vaalien hoitamiseen ja siihen liittyviin laki-
sääteisiin tehtäviin. Keskusvaalilautakunta toimittaa vaalilaissa sille 
erikseen kuuluvat tehtävät. Näitä ovat muun muassa ennakkoäänes-
tyksen, vaalipäivän äänestyksen sekä laitos- ja kotiäänestyksen valmis-
telu ja hoitaminen kunnan alueella, kunnan muiden vaaliviranomaisten 
opastaminen ja kouluttaminen, vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä 
huolehtiminen (kuten vaalimateriaalien ja vaaliluetteloiden jakaminen 
sekä vaalitietojärjestelmän käyttäminen) sekä ennakkoäänestysasiakir-
jojen tarkastaminen. Lisäksi kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta 
muun muassa tarkastaa ja ratkaisee ehdokaslistojen julkaisemista kos-
kevat hakemukset sekä laatii ehdokaslistojen yhdistelmän, huolehtii 
kuntavaalitulosten ääntenlaskennasta sekä vahvistaa vaalin tuloksen.

Kuntien keskusvaalilautakuntia ohjeistava taho on oikeusministeriö. 
Ministeriöllä on ollut valtakunnan laajuisia eri ryhmiin kohdistuvia tiedo-
tus- ja opastuskampanjoita. Oikeusministeriö muun muassa lähettää 
äänestämiseen liittyvää informaatiota sisältävän kirjeen kaikille ensi 
kertaa äänestäville äänioikeutetuille. Ministeriö myös tarjoaa infomate-
riaalia vaaleista ja äänestämisestä eri kielillä sekä muun muassa sel-
kokielisiä opastusvideoita. 

Nuorille helsinkiläisille suunnattu äänestämisen tuki

Demokratiakasvatus sisältyy Helsingissä perusopetuksen ja lukion ope-
tussuunnitelmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perus-
teisiin. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 1.3.2016 § 14 hy-
väksymässä suomenkielisten peruskoulujen opetussuunnitelmassa to-
detaan, että koulujen tulevaisuustehtävänä on edistää osallisuutta ja 
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kestävää elämäntapaa sekä tukea oppilaan kasvua demokraattisen yh-
teiskunnan jäsenyyteen. Osallistumalla oman opiskelunsa, yhteisen 
koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun toteuttamiseen ja arvioin-
tiin oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallis-
tumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista. Kokemusten kautta op-
pilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta.

Kaupungin nuorisopalvelut on yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen (12 järjestöä) kanssa järjestänyt helsinkiläisille pe-
ruskouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille kun-
nallis-, eduskunta- ja europarlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuk-
sia ja vaalittomina vuosina Politiikkatoreja. Vaalipaneelien tarkoitukse-
na on innostaa nuoria kiinnostumaan yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sesta sekä nostaa nuoret ja heidän mielipiteensä esiin vaalikeskuste-
luissa. Tavoitteena on kannustaa kouluja käsittelemään vaaleja, vaali-
teemoja ja seuraamaan ehdokkaita sekä innostaa aktiivisuuteen myös 
niitä nuoria, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Tarkoituksena on, että toi-
minta tukee koulun yhteiskuntaopin opetusta tarjoamalla konkreettisia 
välineitä ja menetelmiä politiikan jalkautumiseksi kouluihin sekä nuor-
ten aktiiviseen kansalaisuuteen kannustamiseksi. Vaalipaneeleissa on 
hyödynnetty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n valtakun-
nallisia Nuorisovaaleja, johon koulut ja oppilaitokset ovat voineet osal-
listua. Nuorisovaalien vaalikone on nuorisoalan yhteinen ponnistus, jo-
hon on kerätty nuorten oikeuksiin, palveluihin ja nuoria kiinnostaviin 
asioihin liittyvät olennaisimmat kysymykset. Vaalikoneella nuori äänes-
täjä voi seuloa omia arvojaan vastaavat, nuorten puolta pitävät ehdok-
kaat ja puolueet. Vaalikone auttaa nuoria ja kaikkia äänestäjiä löytä-
mään ehdokkaan ja puolueen, jonka kanssa jakaa omat arvonsa. Nuo-
risovaalit ovat osa koulujen demokratiakasvatusta, ja niissä opetellaan, 
miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. 
Vaalipaneelitilaisuudet ja Nuorisovaalit tarjoavat nuorille tutustua eh-
dokkaisiin ja konkreettisen kokemuksen äänestämisestä. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta edistetään myös vaalittomina vuosina. 
Nuorten osallistumisesta puhuttaessa äänestämiseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota, koska se on yhä yleisin (myös eniten tutkittu ja tilastoi-
tu osallistumisen tapa) poliittisen osallistumisen muoto, mutta poliittinen 
osallistuminen on muutakin kuin äänestämistä. Se on vapaaehtoistoi-
mintaa, oikeuksien kiinni pitämistä, mielipiteiden kertomista sekä sosi-
aalisiin liikkeisiin ja julkiseen keskusteluun osallistumista – jotka voivat 
edistä äänestysaktiivisuutta. Näistä lähtökohdista ja tarpeista on nuori-
sopalvelut yhteistyössä järjestöjen kanssa kehittänyt Helsinkiin Politiik-
katorit yläkouluihin ja lukioihin. Politiikkatorit on toiminnallinen oppi-
mismalli, joka tuo yhteiskunnallisia toimijoita ja teemoja lähemmäs nuo-
ria ja antaa samalla välineitä pohtia, miten itse voi vaikuttaa yhteiskun-
nassa. Tarkoituksena on osallistaa nuoria pohtimaan ja keskustele-
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maan heitä itseään koskettavista yhteiskunnallisista teemoista, antaa 
oppilaille välineitä yhteiskunnallista keskustelua varten ja paremmat 
mahdollisuudet rakentaa omaa yhteiskunnallista identiteettiään sekä 
edistää nuorten yhteiskunnallista aktivointia ja politiikkaan liittyvien har-
hakuvien rikkomista. Politiikkatorien yhtenä tavoitteena on tuoda puo-
lueet näkyviksi kouluissa, jolloin oppilaat oppivat tietoja ja saavat ko-
kemuksia osallistumisen keinoista poliittisten puolueiden kautta vaikut-
tamisesta. Politiikkatoreja toteuttavat nuorisopalvelujen kanssa yhteis-
työssä poliittisten nuorisojärjestöjen työntekijät ja aktiivit. Kaksi vuotta 
sitten Stadin ammattiopiston kanssa aloitettiin uusi kokeilu, jossa am-
mattiin oppilaitoksen oppilaille järjestetään oma PUSH-tapahtuma. 
Tässä yhteistyössä mukana on helsinkiläiset puoluepoliittiset nuoriso-
järjestöt sekä ammattiin opiskelevien liittoja ja opiskelijajärjestöjä sekä 
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Lisäksi Helsingissä on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin myötä 
poikkeuksellisen monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet 13-17–
vuotiaille. Yksi Ruudin viidestä, koko toimintaa läpileikkaavasta toimin-
taperiaatteesta on osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen oppiminen. 
Ruudissa nuori voi osallistua ja vaikuttaa sekä oppia kaupungin toimin-
nasta esimerkiksi Helsingin nuorisoneuvoston, oppilas- ja opiskelija-
kuntatoiminnan, nuorten aloitejärjestelmän sekä nuorten osallistuvan 
budjetoinnin kautta. 

Maahanmuuttajataustaisille helsinkiläisille suunnattu äänestämisen tuki

Helsingin kaupunki on tukenut maahanmuuttajataustaisten osallistu-
mista kohdistetulla viestinnällä ja yhteistyöllä monikulttuuristen järjestö-
jen kanssa. Kaupunki myönsi Moniheli ry:lle vuodelle 2019 kotouttamis-
työn avustusta 10 000 euroa Kaikkien vaalit -kampanjaan, kampanjan 
tavoitteena oli aktivoida Helsingissä asuvia vieraskielisiä ryhmiä poliitti-
seen osallistumiseen äänestämään kannustamalla (maahanmuutto- ja 
työllisyysasioiden päällikkö 3.1.2019 § 1). Lisäksi kaupunki on myöntä-
nyt vuodelle 2020 Moniheli ry:lle kotouttamistyön avustusta 10 000 eu-
roa Kuntademokratiaa kaikille -hankkeeseen, jossa jatkokehitetään 
edellistä hanketta panostamalla erityisesti kuntademokratiaan ja kunta-
laisten eri vaikuttamismahdollisuuksiin (maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden päällikkö 18.12.2019 § 23). Molempiin hankkeisiin osallistuu 
järjestökumppaneita, jotka vetävät työpajoja ja kertovat äänestämiseen, 
vaikuttamiseen ja kuntademokratiaan liittyvistä asioista eri kielillä.

Kaupunki julkaisi Helsinki-kanavalla vuoden 2017 kuntavaalien yhtey-
dessä kuudella eri kielellä videon kuntavaalien tarkoituksesta ja siitä, 
kuinka kuntavaaleissa äänestetään. Videoita jaettiin muun muassa 
monikulttuurisille yhdistyksille ja moskeijoille. International House Hel-
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sinki ja InfoFinland -palvelut tarjoavat neuvontaa maahan muuttaneille 
ja vieraskielisille helsinkiläisille puhelimitse, verkossa ja kasvotusten.

Osallistuvan budjetoinnin toimeenpanoon sisältyvä osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien tukeminen

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin yhteydessä tullaan selvit-
tämään demokratialähettiläsmallin soveltamista kokeiluna, jonka avulla 
voidaan vahvistaa valittujen kohderyhmien osallisuutta monipuolisen 
neuvonta- ja viestintätyön avulla. Osallistuvassa budjetoinnissa demok-
ratialähettiläsmallin tavoitteena on kohderyhmien osallisuuden edistä-
minen etenkin niillä alueilla, joissa edellisellä osallistuvan budjetoinnin 
toimeenpanokierroksella äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi. Kokeilusta 
saadaan tietoa siitä, kuinka voidaan tavoittaa nopeasti asukkaita, ker-
toa heille innostaen asianmukaista tietoa osallistuvaan budjetointiin 
osallistumisesta, äänestämisestä ja vaikuttamisesta sekä kuinka järjes-
tää kohderyhmiä erityisen hyvin tavoittavia tapahtumia paikallistunte-
musta hyödyntäen.

Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen toimeenpanokierroksen 2018–
2019 yhteydessä toteutettiin laajasti järjestöyhteistyötä, ja vahvistettiin 
nuorten ja maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa kouluttamalla fasilitaattoreita 
ja viestinnällä. Fasilitaattorit tukivat muun muassa maahanmuuttaja-
taustaisten helsinkiläisten osallistumista osallistuvan budjetoinnin pro-
sessiin. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään vuoden 2020 syksyllä käyn-
nistyvän osallistuvan budjetoinnin toisen kierroksen toimeenpanossa. 
Lisäksi Helsinki käynnisti vuoden 2020 keväällä Demokratia 2020 -
hankkeen, jonka toimenpiteisiin sisältyy venäjänkielisten fasilitaattorien 
kouluttaminen. Fasilitaattorit tukevat venäjänkielisiä helsinkiläisiä osal-
listuvaan budjetointiin osallistumisessa ja vahvistavat heidän tietämys-
tään erilaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Edellä kuvatun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki to-
teuttaa laajamittaisesti yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia edistävää työtä ja demokratiakasvatusta.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
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ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 564
V 7.10.2020, Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite infotaulun pystyt-
tämisestä kahden olympiakisakylän kunniaksi

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Raatikainen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan selvitettäväksi, voisiko kaupunki pystyttää infotaulun kahden 
olympiakisakylän kunniaksi Koskelantien ja Mäkelänkadun läheisyy-
teen. 

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
8.9.2020 viitaten, että Olympiakylän opastaulu voidaan toteuttaa yhteis-
työssä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginmuseon ja mahdollisten 
muiden tahojen kanssa määrärahojen puitteissa. Taulun pystytys ta-
pahtunee vuoden 2021 aikana. Opastaulun paikka määritellään yhteis-
työssä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yh-
teistyötä tehdään myös Käpylä-Seuran kanssa. 

Kaupunginhallitus katsoo, että opastaulun pystyttämistä puoltaa olym-
piakisakylien merkitys sekä paikallisesti että valtakunnallisesti hyvin ar-
vostettuina ja arvotettuina kulttuurihistoriallisesti merkittävinä alueina. 
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Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja ovat 
merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita. Opastaulu tuo 
lisäinformaatiota aiemmin alueen asuintaloihin ja olympialaisten kisara-
kennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympialaisten muistolaattoihin. Eh-
dotettu opastaulu juhlistaa myös osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyt-
tävää Käpylän kaupunginosaa. 

Aloitteesta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, jotka molemmat puoltavat aloitteessa 
esitetyn opastaulun pystyttämistä. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 478

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristölautakunta arvostaa sitä, että kaupunginvaltuutettu-
jen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin ympäristöhistoriaan ja 
siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Kaupunkiympäristö on to-
teuttanut lukuisia opastauluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja 
yksityisten henkilöiden ja järjestötahojen kanssa.

Kalustelinjauksen ja Helsingin graafisen ilmeen mukaiset opastaulut li-
säävät kaupungin mielenkiintoisuutta ja antavat Helsingin kaupungille 
ryhdikkään ja arvokkaan yleisilmeen

Kaupunkiympäristön toimialalla on valmiudet opastaulun toteuttami-
seen. Kyseisessä aloitteessa paras sisällöntuottajataho on Helsingin 
kaupunginmuseo. Kaupunkiympäristön toimialan rooli on opastaulun 
graafisen ilmeen viimeistely, käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä 
taulurungon tilaaminen ja pystytys. 

Kaupunkiympäristö toteuttaa Olympiakylän opastaulun yhteistyössä 
kaupunginmuseon ja mahdollisten muiden tahojen kanssa. Taulun yllä-
pito, kuten mahdollisten töhryjen poisto, tilataan vuositilauksen yhtey-
dessä Käpylän alueen viherylläpidon urakoitsijalta. Taulun paikka mää-
ritellään yhteistyössä kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Käpylä Seuran kanssa. Ehdotet-
tu opastaulu juhlistaa osaltaan tänä vuonna sata vuotta täyttävää Käpy-
län kaupunginosaa. Se tuo myös lisäinformaatiota aiemmin asuintaloi-
hin ja olympialaisten kisarakennuksiin kiinnitettyihin Helsingin olympia-
laisten muistolaattoihin. 

Taulun asiasisällön tuotanto laitetaan pikaisesti alulle ja taulun pystytys 
tapahtunee vuoden 2021 aikana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.06.2020 § 108

HEL 2020-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin tärkeänä ja ilahduttava-
na, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Hel-
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singin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen. Erilaiset 
opas- ja muistotaulut ovat yksi tapa lisätä historian tuntemusta ja ym-
märrystä ja sitä kautta osaltaan edistää kaupungin kulttuuriperinnön 
säilymistä. Keskeistä on ulkopuolisen tahon, esimerkiksi aiheesta kiin-
nostuneen yhdistyksen tai yrityksen löytäminen tai toimikunnan perus-
taminen infotauluhankkeen taloudelliseksi mahdollistajaksi. Tärkeää on 
myös mahdollisimman varhainen yhteistyö kaikkien niiden toimijoiden 
kesken, joiden vastuulle valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 
kulttuuriympäristöihin kuuluvien Olympiakylän ja Kisakylän vaaliminen 
eri tavoin kuuluu.

Helsingin erilaisten historiallisesti merkittävien rakennusten, kohteiden 
ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen kaupunginmuseon bud-
jetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muisto- tai infotaulujen 
pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
korostaa, että kaupunginmuseon asiantuntijat yhdessä oman toimia-
lansa ja kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat kui-
tenkin valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua infotaulujen 
suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli 
Käpylän Olympiakylän ja Kisakylän merkitystä ja tunnettuutta osana 
Helsingin olympialaisia halutaan olemassa olevaa merkitsemistapaa 
laajemmin tuoda esiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kui-
tenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin tai -taulun asettaneelle 
yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemas-
sa. Kookkaammat muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kau-
pungin maalla ja tällöin kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin 
muistomerkkien ympäristöjen hoidosta.

Helsingin olympialaisiin rakennetut kisakylät, nykyisin Olympiakylänä ja 
Kisakylänä tunnetut kokonaisuudet, on arvotettu valtakunnallisesti mer-
kittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi osana Olympiarakennus-
ten kokonaisuutta. Olympiakylä ja Kisakylä ovat jo vuodesta 1993 kuu-
luneet myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään 
suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kisakylän 
ja Olympiakylän kortteleihin on vahvistettu vuosina 2014 ja 2015 ase-
makaavat, joilla pyritään varmistamaan sekä kokonaisuuksiin kuuluvien 
rakennusten että niitä ympäröivien piha-alueiden ominaisluonteiden ja -
piirteiden sekä arvojen säilyminen. Nämä Helsingin olympialaisiin ra-
kennetut kisakylät ovat siten sekä paikallisesti että valtakunnallisesti 
hyvin arvostettuja ja arvotettuja, kulttuurihistoriallisesti merkittäviä aluei-
ta. Olympialaisiin liittyvät paikat kiinnostavat myös kansainvälisesti ja 
ovat merkittäviä ulkomaisten matkailijoiden vierailukohteita.

Koskelantien alkupäähän sijoittuviin, Olympiakylän puolella osoitteessa 
Koskelantie 40 ja Kisakylän puolella osoitteessa Koskelantie 11, taloi-
hin on vuonna 2002 kiinnitetty 35 cm x 16 cm kokoiset teräslaatat, joi-
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hin on kaiverrettu nimet Olympiakylä ja Kisakylä, alueiden rakennus-
vuodet ja suunnittelijoina toimineiden arkkitehtien nimet sekä taustaku-
vaksi olympiarenkaat. Tällä samalla laattatyypillä on tuolloin merkitty 
myös kaikki olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset. Voi-
daan todeta, että merkitsemistapa on hyvin hillitty ja rakennusten arkki-
tehtuuria kunnioittava. Kyseiset laatat kertovat alueiden historiasta 
osana Helsingin olympialaisia, mutta valtuustoaloitteen tarkoittamana 
infotauluna niitä ei ehkä aivan voida pitää.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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§ 565
V 7.10.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ulla-Marja 
Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tarkistaa kiinteistöjensä myyntipolitiikkaa Aino 
Acktén -huvilan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten osalta, eikä listaa kaikkia erityyppisiä kiinteistöjä samalle myyntilis-
talle ilman erillistä harkintaa. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymä toimitilastrategia ohjaa jat-
kossa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten pitkän täh-
täimen hallintaa ja käyttöä. Kulttuurihistoriallisten merkittävien raken-
nusten omistajuutta määrittää erityisesti strategian linjaus ”Kaupungilla 
ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistami-
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seen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpei-
ta. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat ra-
kennukset, ovat aina käytössä.” 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Valmistelussa kaupunki harkitsee perusteellisesti 
rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen 
toiminnan käytössä olevat resurssit huomioiden. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ensisijaisesti turvata 
kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrä-
rahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveelli-
syyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kannalta 
parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiinteistön 
omistaja. Kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään kaikille sen omis-
tuksessa oleville suojelluille rakennuksille. Tulevina vuosina kaupungin 
omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve vähentää myy-
mällä niitä muun muassa määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on perus-
teltua, jotta suojeltujen rakennusten kunto ei huononisi, vaan ne saisi-
vat arvoisensa ja oikea-aikaisen korjauksen uuden omistajan huomas-
sa. Resurssien ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää raken-
nuksista luopumisista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupungin toimitilastrategian 
toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Sen yhtenä toimenpiteenä val-
mistellaan luopumisohjelma tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa 
käytössään. Luopumisohjelmassa muun muassa määritetään periaat-
teet tiloista luopumisen tavalle vuosien 2020-2025 aikana. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
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valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 426

HEL 2020-000553 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunginhallituksen 
22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa to-
detaan: ” Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytös-
sään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän 
tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut 
kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kau-
punki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. 
Viimevuosien esimerkkejä tällaisista ovat Hakaniemen halli ja Grunds-
kolan Norsen, joiden peruskorjaus perustuu suureen käyttöasteeseen 
ja jatkuvaan pitkän aikavälin tarpeeseen.

Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupun-
gin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko 
vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään 
niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monia-
laisena yhteistyönä. Kaupungin resurssit riittävät näiden kohteiden 
kohdalla parhaimmillaankin vain pitämään rakennukset sellaisessa 
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kunnossa, että niiden peruskorjausmahdollisuus tulevalle omistajalle 
säilyy. Kaupungin tulee ensisijaisesti käytettävissä oleville resursseille 
turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat 
määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, ter-
veellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kan-
nalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiin-
teistön omistaja.  Helsingin kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään 
kaikille suojelluille rakennuksille, joita sen omistukseen on vuosikym-
menien aikana tullut. Suojeltuja rakennuksia siirtyy kaupungin omistuk-
seen vuosittain lisää myös maanhankinnan yhteydessä. Tulevina vuo-
sina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve 
vähentää myymällä niitä mm. määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on 
perusteltua, jotta tällaisten kohteiden kunto ei huononisi vaan ne saisi-
vat arvoisensa korjauksen uuden omistajan huomassa. Näiden myytä-
vien rakennusten käyttötarkoitukseen ja kunnostamiseen suojelun mu-
kaisesti kaupunki voi vaikuttaa monin tavoin mm. kaavoituksen ja ton-
tinluovutusehtojen kautta.

Helsingin kaupungin rakennuskanta on huomattavan suuri. Resurssien 
ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopu-
misista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. Päämääränä tulee 
olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipol-
ville. 

Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty 
suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta 
hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena. Esimerk-
keinä tällaisista ovat Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paciuk-
senkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila (Meilahden virkis-
tyskeskus), Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. Täl-
laisten rakennusten ostajat ovat asialla pitkällä tähtäimellä. Rakennuk-
sen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kaupunki 
luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen tule-
van käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi
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§ 566
V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjes-
telmän laajentamisesta Vuosaareen

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunkipyöräverkkoa laajennetaan Vuosaareen. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkipyöräjärjestelmän laajennuksen 
suunnittelu on käynnissä, ja siinä huomioidaan aloitteessa esitetty pal-
velun käyttöönotto Vuosaaressa. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 
(HKL) selvittää parhaillaan muun muassa hankintaoikeudellisia mah-
dollisuuksia kaupunkipyöräpalvelun laajentamiseksi nykyisen hankinta-
sopimuksen puitteissa. Voimassaoleva sopimuskausi päättyy vuonna 
2025.

HKL tuo tarkemman selvityksen lisähankintamahdollisuuksista johto-
kunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksien 
selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa laa-
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juudessa. Laajennuksia koskevassa hankesuunnittelussa huomioidaan 
hankintaoikeudellisten asioiden lisäksi muun muassa palvelun kysyntä 
sekä mahdollisuudet laajennuksen toteuttamiseen talousarvion 2021 
mukaisten määrärahojen puitteissa. 

HKL:n johtokunta saa laajennuksia koskevan hankesuunnitelman pää-
tettäväkseen myöhemmin vuoden 2020 aikana. Mikäli verkoston laa-
jennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, on se mahdollista ottaa 
mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 alkavaa 
seuraavaa sopimuskautta valmisteltaessa.

Kaupunkilaiset ovat toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia 
pitkin. Kaupunkipyöräjärjestelmää onkin aiempien kehittämistoimenpi-
teiden yhteydessä laajennettu Kehä l:lle asti, painottaen Itä-Helsinkiä. 
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.6.2020, että kaupunkipyörä-
järjestelmän asema- ja pyörämäärän kasvattaminen on ensisijainen jär-
jestelmän kehittämisen vaihtoehto sen toteutuskelpoisuuden ja tehok-
kuuden perusteella. Ehdotuksia tulevista kaupunkipyörien asemien si-
jainneista kerättiin Kerro kantasi -kyselyn avulla elo-syyskuun 2020 ai-
kana. 

Kaupunginhallitus toteaa, että vastauksessa on huomioitu aloitteesta 
saadut kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johto-
kunnan lausunnot.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi
Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.04.2020 § 54

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seu-
raavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran 
valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupun-
kipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes 
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyö-
räpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat 
myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun 
kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteen-
sopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 
1090 kaupunkipyörää. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti 
kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupun-
kipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukas-
kysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Hel-
sinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan pää-
töksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityi-
sesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysimit-
taisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkes-
kustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta 
asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä alu-
een ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty 
mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypu-
rossa. 
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Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edel-
leen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa 
määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut enna-
koitua selvästi suurempaa. 

HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista 
johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuk-
sien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa. 

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat 
laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhem-
min vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuo-
den 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se ote-
taan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 al-
kavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuk-
sesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen 
kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

23.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 45

HEL 2019-011605 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. 
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Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuu-
luu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyörä-
asemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva 
Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuul-
la. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämi-
seen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herät-
tää kiinnostusta. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 
2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tar-
kasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukai-
sesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen 
erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartio-
harjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjes-
telmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä 
pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kau-
punkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaver-
kosto on suunniteltu tiiviiksi. 

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, 
ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen 
HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta 
hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdolli-
suudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä 
ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä jär-
jestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopi-
muskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajenta-
minen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmis-
tella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

28.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyörä-
verkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin 
keinoin jo ennen uutta kilpailutusta. 

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä 
tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape 
Lovénin vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi
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§ 567
V 7.10.2020, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite HKL:n pääkont-
tori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464 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 Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Jokerikorttelin ra-
kennuttajien kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uu-
teen korttelirakennukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 
(HKL) luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toi-
nen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke ja rakennus puret-
tiin. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoeh-
toja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen raken-
nukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa ole-
viin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pää-
konttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä 
kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Tilajär-
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jestelyjen avulla pääkonttoritoiminnot kyettiin sijoittamaan Vallilan rai-
tiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n val-
vomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoi-
minnot painottuvat vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, 
joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen 
korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. 
HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvin-
voinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä tekevät työntekijät 
kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämis-
tä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Asiasta on saatu Helsingin kaupungin Liikenneliikelaitoksen johtokun-
nan lausunto. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole 
lausuttavaa asiassa. Vastaus on johtokunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

HEL 2020-002464 T 00 00 03

Lausunto
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Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa 
seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinä-
luoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvit-
tää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. 
YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet 
uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiym-
päristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toi-
nen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pää-
konttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta 
muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pää-
konttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoi-
mintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. 
HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoit-
tamisesta Jokerikortteliin. 

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä 
kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimis-
totiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitila-
toimistoihin. 

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle 
pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitio-
vaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvo-
morakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoimin-
not painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, 
joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen 
korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. 
HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvin-
voinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät 
työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämis-
tä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilois-
taan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Käsittely

16.04.2020 Ehdotuksen mukaan
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Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virk-
keen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tilois-
taan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen 
joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 568
V 7.10.2020, Valtuutettu Otto Meren aloite Kauppatorin lokkiongel-
man helpottamiseksi

HEL 2019-009558 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
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin Kauppatorin lokkiongelman 
helpottamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Kauppatorin lokkiongelmaa on yritetty 
hoitaa pitkän ajan kuluessa monilla eri tavoin. Erilaisia hävitys- ja tor-
juntakeinoja on kokeiltu mutta tehokkaita keinoja ei ole löytynyt. Lok-
kiongelmaa on kuitenkin saatu lievennetyksi torille asetettujen vaaka-
suorien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen 
sivuverkotusten avulla. Myös lintujen ruokintakielto on todennäköisesti 
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auttanut. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut yhdessä to-
ria hallinnoivan Tukkutorin kanssa pyrkivät vähentämään ja poistamaan 
ongelmaa. 

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotus-
laitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita hämärässä mutta ke-
säisessä Helsingissä koko toriaika on valoisaa aikaa. Häiriövalon voi-
makkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille aiheu-
tuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-
kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on 
havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotus-
laitteiden ohella kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokkipoliisei-
na”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista ruokin-
taa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvilta voi-
sivat olla tehokkaimpia keinoja Kauppatorilla.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaos-
ton lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite
2 Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 70

HEL 2019-009558 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Otto Meri ja 17 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin ja Kauppato-
rin lokkiongelman torjumiseksi selvitettäisiin muualla toimiviksi osoittau-
tuneita keinoja, esimerkiksi laserin käyttöä.

Kauppatorilla on ollut tahallisen lokkien ruokinnan synnyttämä lokkien 
sieppailuongelma ainakin 60 vuoden ajan. Useat virkamies- ja päättä-
jäsukupolvet ovat ehdottaneet erilaisia hävitys- ja torjuntakeinoja on-
gelman ratkaisemiseksi, ja monia on kokeiltukin. Aktiivisuus tulee epäi-
lemättä jatkumaan tulevaisuudessa, koska tehokkaita keinoja ei ole löy-
tynyt. Ongelman luonnetta ja sen vaikeaa torjuttavuutta ei yleisesti 
ymmärretä. Se johtuu ennen muuta siitä, että lokkien hyvä muisti ja 
vertaisoppiminen säilyttävät kerran opetellun tavan. 

Aloitteessa esitetty laserin käyttö on vaikea toteuttaa, koska karkotus-
laitteiden valmistajien mukaan ne ovat tehokkaita etenkin hämärissä. 
Kesäisessä Helsingissä eletään koko toriaika valoisassa. Häiriövalon 
voimakkuutta ei voitane kasvattaa riittävän suureksi ilman ihmisille ai-
heutuvaa riskiä. Intensiivisin kalalokkien sieppailukausi ajoittuu touko-
kesäkuulle poikasten nopeaan kasvuvaiheeseen. Harmaalokkien on 
havaittu saalistavan ihmisten ruokia vielä syksylläkin.

Lokkiongelmaa on saatu lievennetyksi torille asennettujen vaakasuo-
rien siimoitusten, torikojujen uudelleen ryhmittelyn ja ruokatelttojen si-
vuverkotusten avulla. Myös lintujenruokintakielto luultavasti auttaa 
asiassa, vaikka turistit rikkovatkin sitä tietämättään ja jotkut helsinkiläi-
set piittaamattomuuttaan. Ympäristöpalvelut on mielellään yhteistyössä 
toria hallinnoivan Tukkutorin kanssa ongelman edelleen pienentämi-
seksi.

Helsingin lokkiongelmakohteista tilanne on ehkä parhaiten hallinnassa 
Linnanmäellä, joka on runsaan kojuruokatarjontansa vuoksi lokeille 
houkutteleva. Kioskien edustojen siimoittaminen ja ruoantähteiden jat-
kuva siivoaminen toimivat. Jälkimmäinen vaatii paljon työvoimaa.

Kauppatorilla on erilaisten toimintatehonsa pian menettävien karkotus-
laitteiden ohella joskus kokeiltu kesätyöntekijöitä, jotka toimivat ”lokki-
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poliiseina”, lähinnä kuitenkin opastamalla ruokkijoita. Valistus tahallista 
ruokintaa vastaan ja ruoantähteiden ripeä siivoaminen lokkien ulottuvil-
ta olisivat luultavasti myös Kauppatorilla tehokkaimmat keinot.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 569
V 7.10.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite petoeläinten pesi-
misen tukemisesta

HEL 2019-012943 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 Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään miten kaupunki voi edistää petoeläinten pe-
simistä esimerkiksi puistoissa sekä talojen katoilla ja pihoilla. 

Kaupunkilaistuminen on lukuisten nisäkäs- ja lintulajien megatrendi. Vil-
lien eläinten kesyyntyminen eli ihmisarkuuden väheneminen on kau-
punkioloissa uusi, mutta vääjäämätön ilmiö. 

Kaupunkieläimillä on kaupunkilaisille merkittävä virkistysarvo, mutta 
joidenkin lajien yksilöt tai populaatiot tuottavat objektiivisesti, esimer-
kiksi euroissa, mitattavia vahinkoja, (kuten kanien tai rottien jyrsintätu-
hot), toiset lajit puolestaan pikemminkin subjektiivisesti koettuja haittoja 
(lokit, hanhet). Jälkimmäiset lajit myös jakavat asukkaiden mielipiteitä 
voimakkaimmin. Sen sijaan esimerkiksi rottien torjunnan mielekkyyttä 
harvoin kyseenalaistetaan. Luonnontieteellisestä näkökulmasta eläimiä 
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ei voi jakaa hyödyllisiin ja haitallisiin, mutta yhteiskunnan toiminnan nä-
kökulmasta tällainen jako voidaan tehdä.

Kaupunkiympäristön toimialalla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Staras-
sa on työntekijöitä, joilla on eläinekologista ja riistaeläintieteen asian-
tuntemusta. Toimialojen välinen kaupunkieläintyöryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa vuodessa käsittelemään alan ajankohtaisia kysymyksiä. 
Lisäksi valmisteilla olevassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
(LUMO) ohjelmassa on mukana toimenpiteitä eläinten pesimisen edis-
tämiseksi. 

Pääsääntöisesti petoeläinten kaupunkilaistuminen tapahtuu omavarai-
sesti, yksilöiden sopeutumisena ravinnon tarjontaan ja ihmistoiminnan 
aiheuttamaan häiriöön. Aloitteen esimerkkilajeista kanahaukan noin 
30–40 parin kanta Helsingissä on Suomen ellei Euroopan tihein, eikä 
se perustu tekopesiin, vaan laadukkaisiin varttuneisiin metsiin ja saalis-
tarjontaan niiden välisillä tiheästi rakennetuilla alueilla. Lumikko käyttää 
pesintään ja saalistukseen tärkeimpien saalislajiensa myyrien koloja, 
jotka eivät ole kantaa rajoittava tekijä. Huuhkajan kaupunkilaistuminen 
sai näkyvyyttä vuonna 2011 Forumin katon pesinnän ansiosta, mutta ei 
ole jatkunut sen jälkeen. Lintuharrastajien tekemät huuhkajan pesälaa-
tikot eivät ole tulleet asutuiksi. 

Tiheä kettukanta on jo olemassa, ja sen vaikutus luonnon monimuotoi-
suuteen on kaksijakoinen. Kettu on yleispeto, jonka saalistuksesta val-
taosa kohdistuu runsaisiin lajeihin. Saalistuspaine kohdistuu enemmän 
tai vähemmän sattumanvaraisesti kuitenkin myös esimerkiksi maassa 
pesiviin lintuihin, joiden kantoja halutaan suojella. Lintuvesialueilta ja 
saaristosta pyydystetään vieraspetolajien minkin ja supikoiran lisäksi 
myös kettuja. Lintuvesillä eivät kyseessä ole myöskään satunnaiset ke-
tun vierailut, vaan alueet ovat etenkin keväisin houkuttelevia kohteita 
ympäröivän asutuksen ylläpitämälle kettukannalle. Esimerkiksi Van-
hankaupunginlahden linnuston poikastuotanto on jatkuvasti heikkoa, ja 
tärkein syy siihen on eri petojen saalistuspaine, jonka pienentämiseksi 
tarvittaisiin nykyistäkin tehokkaampaa petopyyntiä.

Haitalliseksi koettujen runsaiden lajien säätelystä annetaan kaupun-
kiympäristön toimialalle paljon palautetta ja ehdotuksia, myös biologi-
seen torjuntaan liittyviä. Saalistajien säätelykyky on rajallinen eikä täs-
mällinen, eivätkä lajit ole kovin tehokkaasti houkuteltavissa pesimään 
juuri niihin paikkoihin, joissa niistä olisi suurin hyöty ja pienin haitta. 
Useiden kookkaiden ja tehokkaasti saalistavien petoeläinlajien kaupun-
kilaistumista kuitenkin on tapahtunut luontaisesti viime vuosikymmeni-
nä, eikä ilmiön heikkenemistä ole näköpiirissä.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaos-
ton lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–-7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 23.04.2020 § 69

HEL 2019-012943 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupun-
ginhallitukselle seuraavan
lausunnon.

Petrus Pennanen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
11.12.2019 petoeläinten pesinnän tukemista luonnollisena keinona ra-
joittaa eräiden runsaiden kaupunkieläinten, kuten lokkien, valkoposki-
hanhien, rottien, myyrien ja rusakoiden aiheuttamia haittoja. Esimerk-
keinä hyödyllisistä, muiden lajien kantaa säätelevistä pedoista aloit-
teessa mainitaan kettu, lumikko, huuhkaja ja kanahaukka. Valtuutetut 
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pyytävät selvittämään, miten kaupunki voi edistää petoeläinlajien pesi-
mistä esimerkiksi puistoissa sekä talojen katoilla ja pihoilla.

Kaupunkilaistuminen on ihmiskunnan ja lukuisten nisäkäs- ja lintulajien 
megatrendi. Kaupunkiekologia on nuori mutta jo vakiintunut tieteenala, 
joka tutkii eliölajeja ja niiden keskinäisiä suhteita kaupunkiympäristös-
sä. Luonnontieteellisestä näkökulmasta eläimiä ei voi jakaa hyödyllisiin 
ja haitallisiin, mutta yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta tällainen ja-
ko voidaan tehdä. 

Kaupunkieläimillä on tyypillisesti kaupunkilaisille merkittävä virkistysar-
vo, mutta joidenkin lajien yksilöt tai populaatiot tuottavat objektiivisesti 
esimerkiksi euroissa mitattavia vahinkoja (kuten kanien tai rottien jyr-
sintätuhot), toiset lajit puolestaan pikemminkin subjektiivisesti koettuja 
haittoja (lokit, hanhet). Jälkimmäiset lajit myös jakavat asukkaiden mie-
lipiteitä voimakkaimmin. Sen sijaan esimerkiksi rottien torjunnan mie-
lekkyyttä harvoin kyseenalaistetaan.

Kaupunkiympäristön toimialalla, Korkeasaaren eläintarhassa ja Staras-
sa on useita työntekijöitä, joilla on eläinekologista ja riistaeläintieteen 
asiantuntemusta. Toimialojen välinen kaupunkieläintyöryhmä kokoon-
tuu kahdesti vuodessa pohtimaan alan ajankohtaisia kysymyksiä.

Laadittavana olevassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen (LU-
MO) ohjelmassa on mukana toimenpiteitä eläinten pesimisen edistämi-
seksi.

Pääsääntöisesti petoeläinten kaupunkilaistuminen tapahtuu omavarai-
sesti, yksilöiden sopeutumisena ravinnon tarjontaan ja ihmistoiminnan 
aiheuttamaan häiriöön. Aloitteen esimerkkilajeista kanahaukan noin 30-
40 parin kanta Helsingissä on Suomen ellei Euroopan tihein, eikä se 
perustu tekopesiin, vaan laadukkaisiin varttuneisiin metsiin ja saalistar-
jontaan niiden välisillä tiheästi rakennetuilla alueilla. Lumikko käyttää 
pesintään ja saalistukseen tärkeimpien saalislajiensa myyrien koloja, 
jotka eivät ole kantaa rajoittava tekijä. Huuhkajan kaupunkilaistuminen 
sai näkyvyyttä vuonna 2011 Forumin katon pesinnän ansiosta, mutta ei 
ole jatkunut sen jälkeen. Lintuharrastajien tekemät huuhkajan pesälaa-
tikot eivät ole tulleet asutuiksi. Muiden pöllöjen pönttöjä, jotka on ripus-
tettu lintutieteellisen tutkimuksen tarpeisiin, Helsingissä on melko katta-
vasti isommilla metsäalueilla ja kartanopuistoissa.

Kettu on erimerkkilajeista mielenkiintoisin sikäli, että helposti pesäluo-
laksi kaivettavan maan saatavuus saattaisi olla kannan lisääntymistä 
rajoittava tekijä. Pääkaupunkiseudulta on kuitenkin jo useita esimerkke-
jä pesinnöistä omakoti- ja kerrostalojen sekä toimistorakennusten ton-
teilla, joiden täyttömaa on luontaista moreenimaaperää helpompaa kai-
vettavaa. Tiheä kettukanta on jo olemassa, ja sen vaikutus luonnon 
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monimuotoisuuteen on kaksijakoinen. Kettu on yleispeto, jonka saalis-
tuksesta valtaosa kohdistuu runsaisiin lajeihin. Saalistuspaine kohdis-
tuu enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti kuitenkin myös esi-
merkiksi maassa pesiviin lintuihin, joiden kantoja haluttaisiin suojella. 
Lintuvesialueilta ja saaristosta pyydystetään vieraspetolajien minkin ja 
supikoiran lisäksi myös kettuja. Lintuvesillä eivät kyseessä ole myös-
kään satunnaiset ketun vierailut, vaan alueet ovat etenkin keväisin 
houkuttelevia kohteita ympäröivän asutuksen ylläpitämälle kettukannal-
le. Esimerkiksi Vanhankaupunginlahden linnuston poikastuotanto on 
jatkuvasti heikkoa, ja tärkein syy siihen on eri petojen saalistuspaine, 
jonka pienentämiseksi tarvittaisiin nykyistäkin tehokkaampaa petopyyn-
tiä.

Haitalliseksi koettujen runsaiden lajien säätelystä annetaan kaupun-
kiympäristön toimialalle paljon palautetta ja ehdotuksia, myös biologi-
seen torjuntaan liittyviä. Saalistajien säätelykyky on rajallinen eikä täs-
mällinen, eivätkä lajit ole kovin tehokkaasti houkuteltavissa pesimään 
juuri niihin paikkoihin, joissa niistä olisi suurin hyöty ja pienin haitta. 
Useiden kookkaiden ja tehokkaasti saalistavien petoeläinlajien kaupun-
kilaistumista kuitenkin on tapahtunut luontaisesti viime vuosikymmeni-
nä, eikä ilmiön heikkenemistä ole näköpiirissä.

Ravintoketjun huipulla sijaitsevan merikotkan mahdollisen pesinnän 
onnistuminen Vanhankaupunginlahdella olisi mielenkiintoinen luontai-
sesti syntynyt biologinen koe siitä, rajoittaako merikotkan läsnäolo ja 
saalistus esim. haitalliseksi koettua valkoposkihanhien laidunnusta lä-
hialueilla ja missä määrin lintuveden suojeluarvoltaan merkittävimmät 
vesilintulajit kärsivät merikotkien läsnäolosta.

Esittelijä
va. yksikön päällikkö
Johanna Af Hällström

Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
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§ 570
V 7.10.2020, Valtuutettu Sampo Terhon aloite klassisen musiikin 
tapahtumien järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sampo Terho ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki rakennuttaa esiintymiskatoksen Sibeliuksenpuis-
toon ja järjestää siellä maksuttomia klassisen musiikin konsertteja ke-
säaikaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että kesäkonserttien järjestäminen Sibeliuk-
senpuistossa on aiempien kokemusten perusteella mahdollista myös 
ilman kiinteää katosta.

Kaupunkiympäristölautakunta on vasta hyväksynyt Sibeliuksenpuiston 
puistosuunnitelman ja sen peruskorjaus alkaa näillä näkymin ensi 
vuonna. Puistosuunnitelmassa on huomioitu erilaisten tapahtumien tar-
peet. Sibelius-monumentin edusaukiota (Musiikkiaukio) laajennetaan 
mahdollistamaan pienimuotoisia musiikki- ja muita tapahtumia. Aukio 
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varustetaan tapahtumasähköllä ja siihen voidaan tapahtuman ajaksi si-
joittaa pieni siirrettävä esiintymislava tai -katos. 

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on arvioitu myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuutta. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Se määrittelisi lisäksi tur-
haan paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.

Sibeliuksenpuistossa on vuonna 2014 järjestetty kaupungin rahoittama 
puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin vapaan kentän toimijoiden 
kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppuraportin mukaan puisto so-
veltuu kamarimusiikkiin. Konserteissa oli 200–300 hengen yleisö. Puis-
ton koko sen sijaan rajaa järjestämästä suuria yleisöjoukkoja palvelevia 
klassisen musiikin puistokonsertteja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kaupun-
kiympäristön toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.−7.10.2020, tulee 
kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vii-
meistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupungin-
hallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 138

HEL 2020-001926 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen 
Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiin-
teän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näky-
vyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa 
ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilais-
ten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-
puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista 
myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka 
kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti 
sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin 
Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiik-
kielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.  

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ol-
laan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 
11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-
puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuun-
nitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin 
edustalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää 
myös konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan 
voi rakentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismah-
dollisuudet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.  

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän 
lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston nä-
kyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos mää-
rittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.  

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien jär-
jestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin 
kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin va-
paan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppura-
portin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 
200–300 hengen yleisö.  
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Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa pal-
velevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollai-
sista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista. 

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on 
Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö si-
joittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vai-
heisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä 
ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien 
paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollis-
ta ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsin-
kiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.  

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan tyy-
pillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston kä-
vijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla 
kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on 
esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuulijamää-
rän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkailijoiden 
iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdollisesti jat-
kossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esimerkiksi li-
sätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki on tasa-
arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutettavissa päi-
västä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

08.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg(a)hel.fi
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§ 571
V 7.10.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveyden 
ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että jokaisessa koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille 
kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus, joka 
sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perus-
teet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen sekä 
oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenter-
veyden häiriöiden tunnistamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen tavoitteet ovat 
olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa sekä oppilas- 
ja opiskelijahuoltolaissa. Oppilaiden mielen hyvinvoinnista huolehtimi-
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nen ei eroa koulun perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvinvointitai-
dot ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä.

Kaupunginhallitus katsoo kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin, että 
kaksipäiväisen ensiapukurssin sijaan mielen hyvinvoinnin taitojen on 
parempi olla koulun toimintaan sisäänrakennettu yhteisöllinen ja pi-
dempiaikainen prosessi. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa ja ne 
kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiaineiden välinen yhteis-
työ on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä ja harjoitella hyvin-
vointiin liittyviä asioita. Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvät mahdollisuu-
det hyvinvoinnin järjestelmälliseen tukemiseen.

Opettajien osaamista on hyvä vahvistaa mielenterveyden edistämisen 
taidoissa, riskitilanteiden tunnistamisessa, elämänkriiseissä sekä eri-
laisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamisessa. Opettajien osaa-
mista vahvistamalla mielen hyvinvointia edistävät käytännöt saadaan 
osaksi kaikkia oppiaineita erillisen kurssin sijaan.

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan lausunnossa on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten hyvin-
voinnin edistäminen näkyy perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel-
missa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Aloitteeseen annettava vas-
taus on lautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 150
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HEL 2020-002463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukou-
lutuksesta oppilaille ja opettajille:

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. On kuitenkin usealta ta-
holta näyttöä siitä, että näihin asioihin täytyy panostaa enemmän. Kou-
luterveyskyselyn tulokset osoittavat lisääntyvää stressiä ja ahdistusta jo 
alakoululaisilla ja esimerkiksi lukiolaistyttöjen ahdistuneisuus on selväs-
ti lisääntynyt. Koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten hy-
vän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. Kou-
lu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka lapsi voi kokea itselleen 
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että 
ympäröivää maailmaa.

Mielen hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, mutta sitä voidaan 
vahvistaa läpi elämän. Mielen hyvinvointia voidaan lisäksi edistää vai-
kuttamalla esimerkiksi sosiaalisiin taustatekijöihin kuten tukemalla van-
hemmuutta, hyvinvoivilla yhteisöillä kouluissa ja työpaikoilla, vähentä-
mällä yksinäisyyden kokemuksia, kulttuuripalveluilla, tukemalla harras-
tuksiin pääsyä ja liikkumismahdollisuuksia.

Hyvinvointitaidot perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 sisältää hyvinvoinnin tavoit-
teet. Käytössä oleva opetussuunnitelma painottaa kokonaisvaltaista ja 
oppijalähtöistä oppimisprosessia.  Opetussuunnitelma korostaa oppiai-
neiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkö-
kulmista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen 
taitoja. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös itsestä huolehtimi-
nen ja arjen taidot.  

Vuosiluokilla 1.–2. oppilaat harjoittelevat tunteiden tunnistamista, ilmai-
semista ja säätelyä: pettymyksen sietämistä, oman vuoron odottamista 
ja toisten oppilaiden huomioimista. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
unen, ravinnon, puhtauden, vuorovaikutuksen ja liikkumisen tärkeyden. 
Vuosiluokilla 3.–6. oppilas oppii ymmärtämään, että omalla toiminnalla 
on vaikutusta omaan ja yhteiseen hyvinvointiin sekä turvallisuuteen. 
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat oppivat tunnetaitoja ja sosiaalisia 
taitoja sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintata-
poja. Vuosiluokilla 7.–9. jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoin-
nin pohjan rakentamista. Erityisen tärkeää on luoda mahdollisuuksia it-
setuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä oh-
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jata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vah-
vuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan myös oppiaineiden väli-
sessä yhteistyössä ns. ilmiöoppimisena. Ilmiöpohjainen oppiminen on 
yhteisöllinen prosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä tarkas-
telun kohteena olevasta ilmiöstä, opiskeltavista käsitteistä sekä tavoi-
teltavista taidoista. Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi 
selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden si-
sältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmis-
ta. Helsinkiläisissä kouluissa on toteutettu useampana lukuvuonna eri-
laisia hyvinvointiin liittyviä oppimiskokonaisuuksia sekä järjestetty ta-
pahtumia esimerkiksi hyvinvointimessut.

Vuosiluokilla 7.–9. hyvinvointia käsitellään oppiainetasolla terveystie-
dossa, ja vuosiluokilla 1.–6. terveystieto sisältyy ympäristöoppiin. Vuo-
siluokilla 7.–9. opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien 
vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Ter-
veystiedon tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen 
kehittäminen. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata teki-
jöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden 
ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetus 
suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, 
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mah-
dollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita 
osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria.

Lukion uusi opetussuunnitelma – hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat uuden lukiolain myötä 
ja astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
kehittää lukion opetusta ja toimintakulttuuria niin, että se edistää opis-
kelijoiden hyvinvointia. Tämä keskeinen tavoite muuttaa lukiokoulutusta 
monella tavalla: Uusi opetussuunnitelma korostaa toimintakulttuuria, 
jossa keskeistä on opiskelijalähtöisyys ja lukiolaisten osallisuus ja se 
kannustaa keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Uusi opetus-
suunnitelma ohjaa lukioyhteisön vahvempaan yhteistyöhön - hyvinvoin-
tia rakennetaan yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon 
henkilöstön kanssa!

Keskeisin uudistus opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Kaikissa 
oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen 
osaaminen niissä toteutuu. Laaja-alaista osaamista arvioidaan opinto-
jaksoittain. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ovat muun muassa 
hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.
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Hyvinvointiosaamisen tavoitteisiin kaikissa oppiaineissa kuuluu esimer-
kiksi se, että opiskelijat saavat valmiuksia omasta ja muiden hyvinvoin-
nista ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Samalla opiskelijan valmiudet 
tunnistaa myös hyvinvointia ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten 
uupumusta, kiusaamista ja häirintää kehittyvät ja opiskelija oppii osal-
listumaan niiden ehkäisemiseen. Hyvinvointiosaamisen kehittymisessä 
opiskelijoilla on tukenaan oma lukioyhteisönsä, ja opiskelijat auttavat 
myös toinen toisiaan. Opiskelija saa valmiuksia hakeutua itse tai ohjata 
muita hakeutumaan palvelujärjestelmien piiriin ongelma- ja poikkeusti-
lanteissa.

Vuorovaikutusosaamisen tavoitteiden lähtökohtana on myötätunto, joka 
mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen. Yhteisön vuorovaikutuso-
saamista on se, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa lukioyhtei-
söön, ja hän tulee kuulluksi omana itsenään. Opiskelija kehittää vuoro-
vaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tun-
teitaan. Hän oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoi-
maan toisten tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja. Opiskelu on 
auttamista, oivallusten jakamista ja yhteistyötä, jossa koko lukioyhteisö 
toimii saman päämäärän eteen: kohti innostumista ja onnistumista.

Lukion uusi opetussuunnitelma nostaa yhteisöllisyyden hyvinvointia 
edistäväksi asiaksi. Tämän vuoksi Helsingin kaupungin lukioissa on 
aloitettu muun muassa vertaisohjaajuuden muotojen kuten tutortoimin-
nan vahvistaminen. 

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Työelämän jatkuvat muutokset, työelämässä vaadittavat taidot ja haas-
teet hyvinvoinnille on huomioitu ammatillisen koulutuksen tutkinnon pe-
rusteissa. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnot sisältävät yhteisiä 
tutkinnon osia, joissa opiskellaan hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä 
taitoja. Yhteisten tutkinnon osien Työelämässä toimimisen osa-alue se-
kä Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alue ovat pakollisia opin-
toja kaikille perustutkintoa suorittaville. Lisäksi näistä osa-alueista on 
mahdollista suorittaa myös valinnaisia opintoja. Työelämässä toimimi-
nen osa-alueessa opitaan työyhteisössä toimimisen taitoja huomioiden 
vahvasti työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Työkyvyn ja hyvinvoin-
nin osa-alueessa hankitaan osaamista oman työkyvyn ja -hyvinvoinnin 
suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on 
laatinut Ammattiosaajan työkykypassin, jonka avulla opiskelija hankkii 
osaamista omaehtoisesta toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisestä ja ter-
veyden hoitamisesta. Työkykypassin suorittaminen tukee ammatillista 
kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa taitoja vastata työkykyhaastei-
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siin, esimerkiksi työssä jaksamisen osalta. Lisäksi työkykypassi aktivoi 
osallistumaan ja osallistamaan sekä tukee itsenäisesti ja ryhmässä 
toimimista. Ammattiosaajan työkykypassi on mahdollista suorittaa am-
matillisen peruskoulutuksen aikana ja siitä tulee merkintä tutkintotodis-
tukseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hy-
vinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökoh-
taisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto ja opiskelukyvyn edistäminen 
sekä tukeminen ovat kaikkien kouluissa työskentelevien ja opiskelu-
huoltopalveluista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä. Opiskelu-
huolto on osa yhteisön toimintakulttuuria, ja sen toiminta vahvistaa Hel-
singin kaupungin koulujen arvoja: osallisuus ja toimijuus, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä tieto ja eetti-
syys.

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa koko yhteisö, opetta-
jat, koulutuspäälliköt, rehtorit, oppijat ja huoltajat sekä muu henkilökun-
ta, toteuttavat opiskeluhuoltoa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhtei-
söllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimin-
takulttuuria ja toimia, joilla edistämme oppijoiden osallisuutta, oppimis-
ta, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi yhteisön 
hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja es-
teettömyyttä edistetään ja seurataan. Hyvinvointiin liittyviä aiheita käsi-
tellään säännöllisesti henkilöstö- ja opettajainkokouksissa.

Yhteenveto

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi 
keskeinen painopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen on-
gelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida 
ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Mielenterveyden edistämisen 
toimenpiteitä on kirjattu erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisyn painopisteen toimenpiteisiin. Kiusaamisen vastaisen ohjelman 
(KVO13) toimenpiteisiin kuuluu sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaa-
mistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien systemaattinen käyttö 
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jokaisessa koulussa ja opiskeluhuollon ammattilaiset ovat näiden edis-
tämisessä keskeisessä asemassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen 
tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa 
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koulun ja oppilaitoksen hyvin-
vointitehtävä ei eroa niiden perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvin-
vointitaidot, ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä. Kouluilla ja oppilaitok-
silla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen tukemi-
seen. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen taitojen oppiminen on tärkeä 
olla pidempiaikainen prosessi. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa ja 
ne kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiaineiden välinen yh-
teistyö on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä ja harjoitella hy-
vinvointiin liittyviä asioita. 

Lautakunta kannattaa opettajien osaamisen vahvistamista mielenter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen taidoissa, riskitilanteiden tunnista-
misessa, elämänkriiseissä sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden 
tunnistamisessa. Opettajien osaamista vahvistamalla mielen hyvinvoin-
tia edistävät käytännöt saadaan osaksi kaikkia oppiaineita sekä opetus-
ta ja ohjausta erillisen kurssin sijaan.

Lautakunta esittää, että mielenterveyden ensiapukurssin sijaan on pa-
rempi olla koulun toimintaan sisäänrakennettu yhteisöllinen prosessi, 
jolla mielenhyvinvoinnin taitoja edistetään. Lisäksi lautakunta esittää, 
että kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteisiin kuvataan tarkem-
min mielenterveyden ylläpitämisen taitojen systemaattinen edistäminen 
opiskeluhuollon työntekijöiden ja opettajien toimesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Tuija Artama, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi
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§ 572
V 7.10.2020, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Huslabin näytteenot-
topisteen perustamisesta Jakomäen terveysasemalle

HEL 2020-004826 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan Huslabin näytteenottopisteen perustamista Jakomäen terveysa-
semalle esimerkiksi osa-aikaisesti arkiaamuisin klo 8-11 välille. 

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotetun näytteenottopisteen perusta-
minen ei ole käyttömäärien ja hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitse-
vien näytteenottopisteiden vuoksi perusteltua. Näytteenottotoiminta on 
keskitetty sairaaloiden ja isojen terveysasemien yhteyteen. Jakomäes-
sä ja Alppikylässä asuville lähimmät Huslabin näytteenottopisteet sijait-
sevat esimerkiksi Malmin sairaalassa ja Puistolan terveysasemalla. 
Toimipisteissä näytteenottoon pääsee ajanvarauksella ja ilman ajanva-
rausta sekä myös iltaisin. Sujuvaa pääsyä laboratoriopalveluihin sekä 
liikkuvien näytteenottopalvelujen tarjoamista asiakkaan kotona tai pal-
velukeskuksissa kehitetään yhteistyössä Huslabin kanssa.                 
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Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukai-
nen.    

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite__
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.5.2020
3 HUSin lausunto 31.8.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 573
V 7.10.2020, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Helsingin kau-
pungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki laatii kaupunginhallitukselle selvityksen, josta 
ilmenevät muun muassa seuraavat asiat:

1. Asiantuntijapalveluostojen tilirakenteen selventäminen siten, että 
tilirakenteesta selkeästi käy ilmi, minkälaisesta ostosta on kyse, 
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miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutet-
tu?

2. Mikä on syynä asiantuntijapalveluiden loppusumman merkittä-
vään lisääntymiseen vuodesta 2012-2013?

3. Miksi asiantuntijapalveluita ei ole tehty kaupungin omana työnä?
4. Mikä taho kaupungissa koordinoi asiantuntijapalveluiden ostoja 

kaupungin kokonaisorganisaation näkökulmasta?
5. Mihin toimiin kaupunginkansliassa ryhdytään, jotta asiantuntija-

palveluiden ostojen tarkoituksenmukaisuus voidaan taata?
6. Miltä ulkopuolisilta yhtiöiltä Helsingin kaupunki on pääosin tehnyt 

asiantuntijapalveluostoja?

Kaupunginhallitus toteaa kaupungin käyttämän tilirakenteen osalta, että 
kaupungin tilirakenne on julkishallinnon JHS 192 -suosituksen ja kun-
tien kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukainen. Kuntien automaattis-
ta talouden raportoinnin sisältöä ja aikatauluja velvoittaa ja ohjaa lain-
säädäntökokonaisuus, jota täydentää valtiovarainministeriön laatima ja 
ylläpitämä Aura-käsikirja.

Lainsäädäntökokonaisuuden lakiosuus annettiin eduskunnalle hallituk-
sen esityksenä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koske-
vaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019). Laintasoista sääntelyä täydenne-
tään valtioneuvoston asetuksella, jonka asetuksenantovaltuudesta 
säädetään kuntalain 112 §:ssä. Asetuksella annetaan tarkempia sään-
nöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, 
rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista  tiedoista sekä talousar-
vion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpää-
töksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista. Tietosisällön 
osalta määritellään taloustietojen raportointia ohjaavat kuntien ja kun-
tayhtymien tililuettelot, palveluluokitukset ja sektoriluokitukset. Tietosi-
sällön muodostamista ohjaavat lisäksi muun muassa kustannuslasken-
nan ohjeistus sekä kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston voimassa 
olevat yleisohjeet ja lausunnot.

1.1.2021 tulee voimaan uusi tiliryhmittely, jossa palveluiden ostoja, 
muun muassa asiantuntijapalveluiden ostoja, eritellään nykyistä ryhmit-
telyä tarkemmin. Tilirakenne ei kuitenkaan mahdollista raportointia siitä, 
miksi on päädytty ulkopuoliseen ostoon ja onko ostoa kilpailutettu.

Kaupunki on tehnyt vuosina 2017-2019 ulkopuolisia asiantuntijapalve-
luiden ostoja noin 154 miljoonalla eurolla (alv 0 %). Valtuustoaloittees-
sa mainittu 470 miljoonaa euroa on koko tiliryhmän "toimisto-, pankki- 
ja asiantuntijapalvelut” summa vuoden 2017-2019 ostoista. Vuosina 
2017-2019 kaupungilla on ollut useita kehityshankkeita, kuten digitali-
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saatio-ohjelma, joiden toteuttamisen tueksi on hankittu ulkopuolisia 
asiantuntijapalveluita.

Asiantuntijapalveluita hankitaan sellaisissa tilanteissa, joissa kaupungil-
la itsellään ei ole riittävää osaamista tai riittäviä resursseja eikä ole tar-
koituksenmukaista rakentaa kyseistä osaamista kaupungille, esimer-
kiksi rekrytoimalla tietyn alueen asiantuntijoita kaupungin omaan palve-
lukseen.

Helsingin kaupungilla hankintayksikköinä toimivat hallintosäännön 20 
luvun 7 §:n mukaisesti kaupunginkanslia, tarkastusvirasto, toimialat, lii-
kelaitokset sekä pelastuslaitos. Kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö vastaa  kaupungin 
hankintatoimen ohjaamisesta ja kehittämisestä. Kaupunginkanslia on 
kilpailuttanut asiantuntijapalveluiden yhteishankintasopimuksia ja lisäk-
si hankintayksiköillä on omia erillishankintoina toteutettuja asiantuntija-
palveluita koskevia hankintasopimuksia. Asiantuntijapalveluiden ostoja 
koordinoidaan osana kaupungin hankintatoimen ohjausta. Näitä palve-
luita tai niiden ostoja ei seurata erikseen kaupunkitasoisesti.

Helsingin kaupungin hankintoja koskevat määräykset sisältyvät hallin-
tosääntöön ja talousarvion noudattamisohjeeseen. Lisäksi hankinnois-
sa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk-
sista (hankintalaki 1397/2016) ja lakia vesi- ja energiahuollon, liiken-
teen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki 1398/2016). Näiden 
erityislakien ohella ovat tavanomaisesti huomioon otettavia myös kun-
talaki (410/2015), hallintolaki (434/2003), laki tilaajan selvitysvelvolli-
suudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006; 
tilaajavastuulaki) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999; julkisuuslaki). Kaupungin hankintakäsikirjassa annetaan 
käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita hankintojen toteuttamiseksi tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla ja lainsäädäntöä noudattaen. Lisäksi kaupun-
gilla on erilliset ohjeet puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen ja ti-
lausten sekä pienhankintojen toteuttamista varten. Asiantuntijapalvelui-
den ostojen tarkoituksenmukaisuudesta vastaa hankinnasta päättävä 
taho.

Liitteessä 2 on esitetty tiliryhmässä "toimisto- pankki- ja asiantuntijapal-
velut" vuosina 2017-2019 tehdyt ostot sadan euromääräisesti suurim-
man yhtiön osalta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tuksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
tettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa.

Esitys on valmisteltu talous- ja suunnitteluosastolla.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Hel-
singin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

2 Asiantuntijapalvelut 2017_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 521

HEL 2020-005564 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Noora Fils, hankintapäällikkö, puhelin: 310 31501

noora.fils(a)hel.fi
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§ 574
V 7.10.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta 
kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki selvittäisi Kööpenhaminan mallin soveltuvuutta Helsinkiin 
ja sitä, voisiko katutilaa ottaa Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan pihakäyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti 
perustua asemakaavaan, jolla luodaan edellytykset terveelliselle, tur-
valliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saata-
vuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Kaavoitusmenettelyllä varmiste-
taan osallisten vuorovaikutusmahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vai-
kutukset riittävässä laajuudessa. Ympäristön kannalta laadukkaimpaan 
lopputulokseen päästään asemakaavoitusmenettelyllä, joskin aloittees-
sa esitetyn pihakäytön toteuttamiseen kaavaprosessi voi olla tarpeet-
toman raskas menettelytapa. 
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Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti aloitteessa esitetyn selvityk-
sen tekemiseen katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan piha-alueina. Katualueiden käyttö kasva-
tuksen ja koulutuksen piha-alueina tarjoaisi uuden ratkaisun yhä tii-
viimmässä kaupunkitilassa sijaitsevien koulujen toimintojen järjestämi-
selle. Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota muun muassa katutilan 
toimivuuteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Katutilan käyttö piha-
alueena edellyttää koululaisten turvallisuuteen liittyvien vastuiden sel-
vittämistä. Ennen kaikkea on tarpeen pohtia, millaisella päätöksente-
koprosessilla katualue voidaan osoittaa kasvatuksen ja koulutuksen pi-
ha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asemakaavassa.

Sekä kaupunkiympäristölautakunta että kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta kannattavat lausunnoissaan selvityksen tekemistä katualueiden ot-
tamisesta varhaiskasvatuksen ja koulujen käyttöön. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupunginkanslian ja kau-
punkiympäristön toimialan olisi perusteltua ottaa vastuu selvitystyöstä. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta osallistuisi selvityksen tekemiseen 
toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta 
esitti, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistettaisiin käyt-
täjiä ja kaupunkilaisia.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 524

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 163

HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitetyn 
selvityksen tekemistä katualueiden hyödyntämismahdollisuuksista kas-
vatuksen ja koulutuksen piha-alueina.

Alueiden käytön tulee lähtökohtaisesti perustua asemakaavaan, jolla 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämi-
selle. Kaavoitusmenettelyllä varmistetaan osallisten vuorovaikutus-
mahdollisuudet ja arvioidaan kaavan vaikutukset riittävässä laajuudes-
sa. Lopputuloksen kannalta laadukkain ympäristö saavutetaan, kun 
kaikki maankäytön suunnitteluun vaikuttavat seikat ovat riittävän aikai-
sessa vaiheessa tiedossa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä koulujen koot ovat kasvaneet ja koulut 
täytyy sijoittaa yhä tiiviimpään kaupunkirakenteeseen. Tällöin tehok-
kaampaan kaupunkitilan käyttöön on etsittävä myös uusia ratkaisuja. 
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Katualueella on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi väistämättä tar-
vetta autoliikenteelle. Tonttien toiminnot edellyttävät usein pysäköinti-, 
saatto-, jakelu- ja huoltoliikennettä. Tontin saavutettavuus myös pelas-
tusajoneuvoilla on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Selvityksessä 
tulee kiinnittää huomiota katutilan toimivuuteen, turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen. Katutilan käyttö piha-alueena edellyttää koululaisten tur-
vallisuuteen liittyvien vastuiden selvittämistä. Tarpeen on myös pohtia, 
minkälaisella päätöksentekoprosessilla katualue voidaan osoittaa kas-
vatuksen ja koulutuksen piha-alueeksi, jos tätä ei ole osoitettu asema-
kaavassa.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään kappaleen (2) loppuun:

"Samalla lautakunta toteaa, että katualueet eivät lähtökohtaisesti sovel-
lu kasvatuksen ja koulutuksen varsinaisiksi piha-alueiksi."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuo-
mas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sa-
meli Sivonen, Osmo Soininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, tiimipäällikkö: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 46
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HEL 2020-000559 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Petra Ma-
linin valtuustoaloitteesta katutilan hyödyntämisestä kasvatuksen ja kou-
lutuksen piha-alueena:

Katualueiden mahdollisessa hyödyntämisessä tulee varmistaa piha-
alueiden toimivuus, turvallisuus, terveellisyys ja valvottavuus toiminta-
aikana. Lisäksi selvityksessä on huomioitava alueen saavutettavuus ja 
rajautuvuus sekä varmistettava, että katupihat eivät aiheuta lisäkustan-
nuksia toimialalle. Selvityksen yhteydessä on myös tärkeää varmistaa 
kevyen liikenteen sujuvuus sekä varmistaa lasten ja nuorten turvallinen 
liikkuminen piha-alueella ja kouluteillä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että vastuu selvitystyöstä on 
kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimialalla, jonka toimin-
taan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. Lautakunta edellyt-
tää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu selvitystyöhön 
toiminnollisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi lautakunta 
esittää, että mahdollisten katupihojen suunnitteluun osallistetaan käyt-
täjiä ja kaupunkilaisia. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
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§ 575
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen valinta

HEL 2020-010004 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

 myönsi Mikko Weckströmille eron yhdenvertaisuustoimikunnan jä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Jonne Junturan jäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan 
vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Mikko Weckströmin (SDP) 24.6.2019 § 475 
jäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan vuonna 2019 alkavaksi toimi-
kaudeksi. Mikko Weckström pyytää 3.9.2020 eroa yhdenvertaisuustoi-
mikunnan jäsenen luottamustoimesta Helsingistä poismuuton 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
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.9.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Yhdenvertaisuustoimikunta
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 576
Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen 
ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) 2020-2031

HEL 2020-009874 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin seudun ja valtion 
välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2031 ja 
valtuutti kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puo-
lesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun MAL-sopimusta koskeva neuvottelutulos
2 MAL sopimus_Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet
3 MAL sopimus Liite 2 asuntotuotantotavoitteet
4 Allekirjoituspöytäkirja MAL Helsingin seutu tarkistettu 100620
5 Mal2019_suunnitelmaraportti_28032019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriö asetti Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen 
maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2023 neuvotte-
luryhmän 5.12.2018. Neuvotteluryhmään kuuluivat jäsenet Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeista, Nurmijärven kunnasta, 
HSL:stä, Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä ympäristöministeriöstä, 
liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, työ- ja elin-
keinoministeriöstä, Väylävirastosta ja ARA:sta ja liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficomista. Neuvottelutulos valtion ja Helsingin seudun kuntien 
välisestä MAL-sopimuksesta vuosille 2020-2031 saavutettiin 2.6.2020. 
Neuvottelutulos ja sen liitteet ovat asian liitteinä. Sopimus tulee voi-
maan kaikkien sopijaosapuolten hyväksyttyä sen. Jos neuvotteluosa-
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puolet hyväksyvät sopimuksen, se on tarkoitus allekirjoittaa syksyn 
2020 aikana.

MAL-sopimus 2020-2031 on jatkoa seudun MAL-sopimukselle 2016-
2019. Sopimuksen lähtökohtana on Helsingin seudun maankäyttö, 
asuminen ja liikenne 2019 -suunnitelma (MAL 2019), joka on valmistel-
tu yhteistyössä seudun kuntien, HSL:n sekä valtion ympäristö- ja lii-
kennehallinnon toimijoiden kesken. Myös MAL 2019-suunnitelma on 
asian liitteenä.

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Helsingin seu-
dun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. 
Sopimuksella vahvistetaan kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitte-
luyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä 
sekä osapuolien sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimen-
piteisiin. 

Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vas-
taavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -
investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä ediste-
tään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa lii-
kennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä mahdolliste-
taan sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elin-
voimaisuus. Tavoitteena on myös torjua segregaatiota ja asunnotto-
muutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asun-
tokannan monipuolisuutta.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa määritellään kestävää ja vähähiilistä yhdyskuntaraken-
netta ja liikennejärjestelmää sekä asumista ja elinympäristön laatua 
koskevat tavoitetilat, kuvataan kehittämispolut tavoitetilan saavuttami-
seksi sekä todetaan sovitut toimenpiteet. Lisäksi sopimuksessa maini-
taan muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpi-
teet, jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta, valta-
kunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua sekä muita 
valtion kehittämisohjelmia.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 
sovittuihin toimenpiteisiin sisältyy Vihdintien pikaraitiotien yleissuunni-
telmaluonnoksen mukaisen hankekokonaisuuden toteutus. Valtio osoit-
taa siihen sekä muihin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin liitty-
viin kustannuksiin 105 miljoonaa euroa edellyttäen, että Helsingin kau-
punki tekee hankkeen toteuttamisesta päätöksen, joka on vähintään 
yleissuunnitelmaluonnoksen hyöty-kustannus -laskelman mukainen tai 
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sitä kannattavampi. Valtio ja kaupunki sopivat erikseen rahoituksen 
kohdentumisen yksityiskohdista ja aikataulusta. Lisäksi valtio osallistuu 
Viikin-Malmin pikaraitiotie-hankkeen yleissuunnittelun kustannuksiin 30 
prosentin osuudella ja enintään 7,5 miljoonalla eurolla. Helsinki-Pasila -
välin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistaudutaan päivittämällä Hel-
sinkiin suuntautuvan junatarjonnan merkittävän kasvattamisen mahdol-
listama liikennöintimalli muun muassa Pisara+ -selvityksen (2019), Lä-
hijunaliikenteen varikkoselvityksen (2020) sekä Digirata-selvityksen 
(2020) ja muiden Helsinki-Pasila -välin kehittämistä koskevien selvitys-
ten pohjalta. Selvityksen kustannuksista sovitaan valtion ja HSL:n kes-
ken erikseen. Lisäksi käynnistetään tarvittavien ratasuunnitelmien laa-
dinta ja muiden toimenpiteiden toteutus Pisara+ -selvityksen mukaisen 
ja Helsinki-Pasila -väliä koskevan, edellä kuvatun selvityksen johtopää-
tösten edistämiseksi. Pisara+ -toimenpidepaketin edistämisen edellytys 
on, että lähijunaliikenteen varikoiden edistäminen etenee sopimukses-
sa kuvatulla tavalla ja kestävän liikennöintimallin kannalta tarvittavista 
lähijunaliikenteen varikoista on tehty rakentamispäätös. Muita Helsingin 
kannalta merkittäviä sopimuksessa mainittuja kestävään ja vähähiili-
seen yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään sisältyviä toi-
menpiteitä on metron kapasiteetin nostohanke. 

Asumiseen ja elinympäristön laatuun liittyviin sovittuihin toimenpiteisiin 
sisältyy Helsingin seudun kuntien kaavoitustavoite yhteensä 6 miljoo-
naa kerrosneliömetriä, josta Helsingin osuus on 2,4 miljoonaa kerros-
neliömetriä. Lisäksi asumisen ja elinympäristön laadun toimenpiteisiin 
sisältyvät kuntakohtaiset asuntotuotantotavoitteet. Helsingin asuntotuo-
tantotavoite on 6 600 asuntoa vuodessa, josta valtion tukeman korko-
tukituotannon osuus on yhteensä 30 prosenttia.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimuksen pidemmän aikavälin tavoitteet ovat voimassa 2020-2031. 
Sopimuskausi on 31.12.2023 saakka. Sopimus uusitaan vuoden 2023 
loppuun mennessä siten, että sopimuksen tavoitetila ja toimenpidepol-
ku tarkistetaan ja täsmennetään suhteessa kansainvälisiin, kansallisiin 
ja seudullisiin tavoitteisiin. Samalla sovitaan vuosille 2024-2027 ajoittu-
vista konkreettisista toimenpiteistä, joilla edistetään tarkistetun tavoiteti-
lan toteutumista. Konkreettisia toimenpiteitä valittaessa otetaan huo-
mioon tämän sopimuksen toteutuminen ja toimien vaikuttavuus.

Sopimuksen seuranta

Sopimuksen toteutumista seuraa sopijaosapuolten edustajien vuosit-
tain kokoontuva seurantakokous, jonka valmistelusta vastaa MAL-
sopimussihteeristö.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun MAL-sopimusta koskeva neuvottelutulos
2 MAL sopimus_Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet
3 MAL sopimus Liite 2 asuntotuotantotavoitteet
4 Allekirjoituspöytäkirja MAL Helsingin seutu tarkistettu 100620
5 Mal2019_suunnitelmaraportti_28032019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 577
Sopimus Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin säh-
könsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten 
korvausperiaatteista

HEL 2020-005513 T 10 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n 
kanssa tehtävän liitteenä 1 olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalah-
dentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen 
yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista, jonka mukaiset kus-
tannukset Helsingin kaupungille ovat enintään 50 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tai hänen määräämänsä alle-
kirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä 
teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta esittää sopimuksen tekemistä Helen 
Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa Vihdintien ja Huopalahden-
tien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yh-
teistyöstä ja kustannusten korvausperiaatteista Bulevardikaupungin ra-
kentamisen, hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen sähkönsiirtoverkon 
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kehittämisedellytysten turvaamisen ja kaupunkiympäristön parantami-
sen mahdollistamiseksi.

Tausta

Vihdintien ja Huopalahdentien ympärille suunnitellaan uutta maankäyt-
töä, Bulevardikaupunkia. Maankäytön muutokset edellyttävät suurten 
voimajohtolinjojen ja Pitäjänmäen sähköaseman siirtoa maankäytön al-
ta pois. Maakaapeloinnista johtuva siirtokapasiteetin pieneneminen 
vaatii samaan aikaan menetettyä kapasiteettia korvaavan uuden yh-
teyden tuomista Viikinmäen sähköasemalle sekä pohjoisen yhteyden 
vahvistamista.

Sähkönsiirtoratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia ja on kokonaistalou-
dellisesti edullinen. Alueen asemakaavoitus on ohjelmoitu aikavälille 
2019–2028 (Valion alue, Vihdintien itäpuoli, Turunväylän liittymäalue). 
Pikaraitiotien ja kaupunkibulevardin aikataulutavoitteita ovat hankepää-
tös valtuustokaudella 2020 ja rakentamisvalmius 2020-luvun puolivälis-
sä.

Sopimusosapuolet ovat laatineet yhdessä keväällä 2019 valmistuneen 
selvityksen Helsingin alueen sähköverkon siirto- ja verkostoratkaisusta. 
Selvityksen valmistumisen jälkeen käynnistettiin neuvottelut sekä Vih-
dintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin uuteen maankäyttöön 
liittyvien 110 kV verkoston järjestelyistä että 400 kV kantaverkon raken-
tamisen aikaistamisesta. Neuvottelujen aikana kaupunki on teettänyt 
kaksi konsulttityötä teknisten erikoissisältöjen varmistamiseksi.

Neuvottelujen tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka ottaa huomioon He-
len Sähköverkko Oy:n verkon toimintavarmuuden ja kapasiteetin riittä-
misen, kaupungin kehittyvän maankäytön edellyttämät 110 kV:n verkon 
johtosiirrot ja Pitäjänmäen sähköaseman siirron uudelle sijainnille sekä 
Fingrid Oyj:n 400 kV:n kantaverkon investoinnin aikaistamisen (6-10 v) 
aiheuttamat kustannukset.

Selvitys Helsingin alueen sähköverkon siirto- ja verkostoratkaisusta on 
nyt esitettävän sopimuksen liitteenä.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Sopimuksessa sovitaan Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkko Oy:n 
ja Fingrid Oyj:n suunnitteluyhteistyön edistämisen periaatteista, sopi-
muksen sisältämistä suunnittelukokonaisuuksista sekä asetetaan pää-
töksentekoaikataulun tavoitteet. Lisäksi sopimuksessa sovitaan kus-
tannusten korvausperiaatteista.
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Sopimusalue käsittää seuraavat osa-alueet: 1) Pitäjänmäen sähkö-
aseman siirto 2) osittaiskaapelointi Pitäjänmäen sähköasema - Kan-
nelmäki, 3) osittaiskaapelointi Pitäjänmäen sähköasema – Meilahti se-
kä 4) Länsisalmi - Viikinmäki 400 kV ja muuntoasema. Lisäksi sopi-
muksen puitteissa käynnistetään Pitäjänmäki - Viikinmäki sähkölinjan 
osittaisen maakaapeloinnin suunnittelu.

Tavoitteena on käynnistää avojohtojen maakaapelointi Huopalahden-
tien alueella 2025 Bulevardikadun rakentamisen yhteydessä. Myös 
aloitusmahdollisuutta 2024 selvitetään seuraavassa suunnitteluvai-
heessa. Avojohtojen maakaapeloinnin on tavoitteena jatkua Vihdintielle 
Bulevardikadun rakentamisen yhteydessä siten, että se on valmis aika-
välillä 2027–2029. Pitäjänmäen sähköaseman siirto uudelle sijainnille 
toteutetaan siten, että asema on valmis käyttöönotettavaksi aikavälillä 
2027–2029. 400 kV kantaverkon rakentaminen välille Länsisalmi-
Viikinmäki sekä Viikinmäen muuntoasema tulevat olemaan käyttöval-
miina vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kaupungin johtojen ja laitteistojen siirrosta maksama korvaus määrite-
tään laskemalla nykyisille ja uusille laitteistokokonaisuuksille pitkän ai-
kavälin investointikustannukset diskontattuna tarkasteluhetkeen ja ver-
taamalla vaihtoehtojen laskelmia keskenään. Siirtokorvaus on kahden 
laskelman erotus. Menetetyn sähkönsiirtokapasiteetin korvaus määrite-
tään korvattavan kapasiteetin suhteellisena määränä toteutettavasta li-
säkapasiteetista. Kantaverkkoinvestoinnin aikaistukseen liittyvä kor-
vaus määritetään aikaistusvuosien suhteessa.

Kaikista toteutuksen osakokonaisuuksista laaditaan erilliset toteutusso-
pimukset. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Kustannukset

Kunkin osavaiheen toteutuksen ajankohta vaikuttaa korvaussummaan 
siten, että kaupungin osuus kustannuksista on toteutusajankohdasta 
riippuen arviolta 45–48 miljoonaa euroa. Mikäli Huopalahdentien maa-
kaapeloinnin toteutusaikataulua nopeutetaan, saatetaan joutua kytke-
mään maakaapeli vanhaan sähköasemaan, josta aiheutuu lisäkustan-
nuksia (arvio 2 miljoonaa euroa). Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid 
Oyj:n arvioidut osuudet kustannuksista ovat samat kuin kaupungin, eli 
kummankin osuus 45–48 miljoonaa euroa.

Neuvotellun sopimuksen mukaan kukin osapuoli vastaa itse valmistelu- 
ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuksistaan. Osapuolet sitoutuvat ot-
tamaan toistensa edun huomioon kustannuksiin vaikuttavia ratkaisuja 
tehdessään. Sopimuksen nojalla myöhemmin tehtävien erillissopimus-
ten myötä kaupunki korvaa verkkoyhtiöille kaupungin maankäytön 
muutostarpeen vuoksi toteutettavien suurjännitteisten johtojen ja ase-
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marakennusten suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä maankäytön 
muutokseen liittyvästä kapasiteetinmenetyksestä ja investointien ai-
kaistuksesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset vuosittain toteutu-
misraportoinnin perusteella. Korvausten määrittelyssä noudatetaan nyt 
solvittavan sopimuksen mukaisia kustannusjakoperiaatteita.

Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin kaavarungon kus-
tannusarvio kaupungin muut investointien osalta on kokonaisuudes-
saan noin 260 miljoonaa euroa. Tähän summaan ei sisälly nyt esitettä-
västä sopimuksesta johtuvat kustannukset. Alue käsittää n. 700 000 k-
m² rakennusmassan, josta asumista on 550 000 k-m². Alueesta saata-
va rakennusoikeuden arvo sekä maankäyttökorvaukset ovat arviolta 
360 miljoonaa euroa, eli sen toteuttaminen on kaupungin kannalta ta-
loudellisesti perusteltua. Jotta kyseinen alue voidaan aikaistaen ottaa 
käyttöön sopimuksessa mainituilla sähköverkkoon liittyvillä järjestelyillä, 
investointi on kaupungin kannalta rakentamisen aikatauluriskejä vähen-
tävä ja maankäytön muutosta edistävä toimenpide.

Sopimuksen mahdollistama rakentamisen aikaistus on kaupungin edun 
mukaista. Viiden vuoden aikaistuksen hyöty kaupungille olisi laskennal-
lisesti 90 miljoonaa euroa ja 10 vuoden aikaistuksen hyöty puolestaan 
160 miljoonaa, eli rakentamisen aikaistaminen on aikaistetun tontinluo-
vutuksen tulojen kannalta varsin kannattavaa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin sähkönsiirtoratkai-
sun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten korvausperiaat-
teista tehdyn sopimuksen mukaan kukin osapuoli vastaa itse sopimuk-
sen mukaisista valmistelu- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannuksistaan.

Ainoastaan suoraan tai välillisesti valtion varoista myönnetyt edut voi-
vat olla perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtion-
tukea (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 
kohta 47). Helsingin kaupunki ei maksa Helen Sähköverkko Oy:lle ja 
Fingrid Oyj:lle korvausta kustannuksista valmistelu- ja yleissuunnittelu-
vaiheessa, joten kyseiseen hankevaiheeseen ei sisälly valtion varoista 
myönnettyä etua.

Esittelijä
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vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 353

HEL 2020-005513 T 10 05 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki tekee Helen Sähköverkko Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa liitteenä 1 
olevan sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupungin 
sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannusten 
korvausperiaatteista, jonka mukaiset kustannukset Helsingin kaupungil-
le ovat enintään 50 M €.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oi-
keuttaa tonttipäällikön tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä 
mainitun sopimuksen Vihdintien ja Huopalahdentien Bulevardikaupun-
gin sähkönsiirtoratkaisun suunnitteluvaiheen yhteistyöstä ja kustannus-
ten korvausperiaatteista sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä 
teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Käsittely

09.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Osmo Soininvaara (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Satu Järvinen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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12.05.2020 Poistettiin

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 578
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen 
kaadon lopettamisesta

HEL 2019-010195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toi-
mittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuil-
le.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 25.9.2019 asia 21
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 25.9.2019 hallituksen ehdotuksen Sirpa Asko-
Seljavaaran aloitteeseen no 21 koskien lumen mereen kippaamisen lo-
pettamista, valtuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet seurata 
Tukholman, Oslon ja Pietarin esimerkkiä ja lopettaa lumen kaato me-
reen viimeistään 2021 talvella.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialalta saatuun selvi-
tykseen perustuen, että kaupunki on käynyt viime vuosina aktiivista 
keskustelua Tukholman ja Oslon kaupunkien kanssa liittyen lumen kä-
sittelyn toimintaympäristöön ja menettelyjen kehittämiseen. Lisäksi 
kaupunki on vieraillut kahdesti sekä Oslossa (lumen sulatuslautta) että 
Pietarissa (alueellinen lumen sulatusjärjestelmä). Helsinki on myös 
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saanut Oslon kaupungin teettämän laajan selvityksen lumen käsittelyn 
vaihtoehdoista Oslossa. 

Jo tehdyn työn valossa voidaan todeta seuraavaa:
• Tukholma jatkaa lumen vesistökaatoa (meri ja järvet) toistaiseksi, ku-
ten aiemminkin, ympäristöviranomaisten erityisluvilla.
• Oslo ei ole pystynyt toistaiseksi käynnistämään vaihtoehtoisen ratkai-
sun toteuttamista kustannuksiltaan kalliille lumen sulatuslautalle.
• Pietarin käyttämä järjestelmä ei sovellu Helsinkiin alueiden käytön ja 
käytetyn teknologian puolesta.
Johtopäätöksenä on, että ponnessa mainittujen kaupunkien menette-
lyissä ei ole nykytilanteessa suoraan sovellettavia uusia menettelyjä 
Helsingin lumen käsittelyn kehittämiseen. 

Sen sijaan kaupunki viimeistelee parhaillaan omaa selvitystään lumen 
käsittelyn teknologioista, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä lumen 
käsittelyn innovaatiopilotti. Pilotissa lumen merivastaanoton ympäristö-
haittoja pyritään vähentämään verhopuomiratkaisun sekä epäpuhtauk-
sien suodatuksen avulla. Lisäksi kehitetään lumen sulatuksen haitalli-
suuden reaaliaikaista seurantamenetelmää, jolloin tieto lumen seassa 
tulleista mahdollisista haitta-aineista välittyy pikaisesti. Yhtenä kokeilu-
kohteena on lumen sulatusteknologioiden mahdollisuuksien selvittämi-
nen, kuten kaukolämpöä energialähteenä käyttävä lumen sulatuskontti.  

Kehitystyön lisäksi edelleen tärkeässä roolissa on riittävien lumen vas-
taanottoalueiden varmistaminen maankäytössä erityisesti kantakau-
pungin alueella. Nykyisessä toimintaympäristössä Helsingin kaupungil-
la ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollisuuksia luopua lumen merikaa-
dosta ja tätä tukevat myös ympäristönäkökohdat. Ympäristöministeriö 
selvitti osaltaan lumen mereen kaatamisen kieltämistä, mutta johtopää-
töksenä oli ettei mereen kaatamista katsottu tarpeelliseksi lähteä oh-
jaamaan lakimuutoksella. 

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

Liitteet
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1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 25.9.2019 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja
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§ 579
Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren metroaseman ilman-
vaihdon parantamiseksi

HEL 2020-001934 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään mahdollisuudet parantaa Vuosaaren metroa-
seman ilmanvaihtoa ja jäähdytystä. Tähän etsitään kustannustehokas 
ja ympäristökysymykset huomioiva ratkaisu. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii tehostamaan Vuo-
saaren metroaseman ilmanvaihtoa ja viilentämään asemaa. Metroa-
semalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan aseman ilmanvaihtoa 
savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksen parantamisen avulla. 
Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan avataan ilmanpoistoa varten 
laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut. 

Asiasta on saatu HKL:n johtokunnan lausunto. Kaupunkiympäristön 
toimiala on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Vastaus on 
johtokunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 67

HEL 2020-001934 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa 
seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaa-
ran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, että HKL selvittää mahdol-
lisuuksia parantaa ilmanvaihtoa ja jäähdytystä Vuosaaren metroase-
malla. 

Vuosaaren metroasemalla on käynnissä projekti, jossa tehostetaan 
aseman ilmanvaihtoa savunpoistoluukkujen ja liukuovien ohjauksien 
parantamisen avulla.

Savunpoistoluukuissa ei ole puhaltimia, joten laiturialueen ilmanvaihto 
perustuu painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Laiturialueen lämpötilaval-
vontaa varten asennetaan anturit. 

Lämpötilan noustessa yli asetetun rajan, avataan ilmanpoistoa varten 
laiturialueen yläosan ja portaikon savunpoistoluukut. Asemalle lisättä-
vän sadeanturin avulla järjestelmä sulkee luukut vesisateen ajaksi.
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Näillä toimilla HKL pyrkii tehostamaan Vuosaaren metroaseman ilman-
vaihtoa ja näin viilentämään asemaa lämpöisinä päivinä.

Aurinkoenergian hyödyntämisen toteutettavuuden selvittäminen Vuo-
saaren metroaseman osalta vaatii selvityksen lisäämistä HKL:n inves-
tointiohjelmaan.

HKL:n vuoden 2020 tai 2021 talousarvioissa ei olla tähän varauduttu.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 580
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om märkta 
strandvägar på Drumsö

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Björn Månssons motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 11 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Västanfjärdsnäs på Drumsö får märkta strandvägar och att re-
kreationstjänsterna i området utvecklas.

Stadsstyrelsen konstaterar att en åtgärd i Helsingfors havsstrategi 
2030 är att främja användningen av strandområdena bland annat ge-
nom att utveckla skyltningen på strandvägarna och förbättra deras an-
vändbarhet. Rutten längs med stranden på Västanfjärdnäs är anvisad i 
den gällande detaljplanen och planeringen av genomförandet börjar år 
2020. I området med sommarhyddor på Västanfjärdsnäs finns i dagens 
läge bastur, en badplats och ett litet sommarkafé. Möjligheterna till re-
kreation i området förbättras när sommarhyddorna flyttas till platser 
som följer detaljplanen och fotgängarna styrs till ett anlagt stråk.

I den fortsatta planeringen granskas placeringen av skyltar, pappers-
korgar, bord, bänkar eller andra sittplatser med beaktande av den 
känsliga terrängen i området, de värdefulla naturobjekten och behovet 
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av servicetrafik. Planeringen genomförs i samarbete med användarna 
av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmuseet och stadsmiljösektorns 
miljötjänst.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrel-
sens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska en motion som 
undertecknats av färre än 15 ledamöter besvaras av stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 30.9.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–30.9.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Ledamoten Björn Månssons motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsmiljönämnden 10.03.2020 § 139

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsmiljönämnden gav följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Västanfjärdsnäs ligger på Drumsös sydvästra strand. En detaljplan från 
2001 är i kraft i området och på den anvisas en rutt som går längs med 
stranden. Planeringen av ett strandstråk i enlighet med detaljplanen 
börjar år 2020. Dessutom flyttas de sista sommarhyddorna i området till 
platser som följer detaljplanen och det är naturligt att vid samma tillfälle 
förverkliga stråket i enlighet med detaljplanen. Medan antalet använda-
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re ökar blir strandterrängen allt mer sliten och det är nödvändigt att sty-
ra fotgängarna till ett anlagt stråk. Det i detaljplanen angivna frilufts-
stråket till Västanfjärdsnäs kompletterar den enhetliga strandrutten 
längs med Drumsös stränder, vilket å sin sida främjar den offentliga re-
kreationsanvändningen. I den offentliga parken finns sommarhyddor, 
och för tillfället finns där inga rekreationstjänster som upprätthålls av 
staden. I området med sommarhyddor finns bastur, en badplats som 
inte upprätthålls av staden och ett litet sommarkafé.

På Västanfjärdsnäs finns ett gammalt folkparksområde som är ett kul-
turhistoriskt värdefullt objekt. I området finns värdefulla naturobjekt och 
befästningsanordningar som är skyddade i egenskap av fornminnen. 
Vägarna i parkområdet är i huvudsak från den tid då befästningarna 
byggdes. Stråket och dess utrustning anpassas efter den känsliga ter-
rängen. Friluftsstråket är smalt och får ingen belysning och inget vin-
terunderhåll. I planeringen av strandstråket beaktas strandskogen i na-
turtillstånd och de kala bergen. I den fortsatta planeringen granskas 
placeringen av skyltar, papperskorgar, bord, bänkar eller andra sittplat-
ser med beaktande av behovet av servicetrafik. Planeringen genomförs 
i samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stads-
museet och miljötjänstens experter.

Genom medborgarbudgeten förverkligas en simbrygga på Mörtnäs på 
Drumsö. Det är inte möjligt att förverkliga en simbrygga eller omkläd-
ningshytter på Västanfjärdsnäs i detta sammanhang, men medborgar-
budgeten 2020 kan vara ett sätt att främja projektet. Idrottsservicen an-
svarar för de officiella badstränder som staden upprätthåller.

Behandling

10.03.2020 Med avvikelse från föredragandens förslag

Motförslag:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lägg till i stycket 3: Planeringen genomförs i 
samarbete med användarna av området, Drumsö-Sällskapet, stadsmu-
seet och miljötjänstens experter.

Understödd av: Atte Kaleva

Stadsmiljönämnden beslutade enhälligt att godkänna Sirpa Asko-
Seljavaaras motförslag.

Föredragande
sektorchef i stadsmiljösektorn
Mikko Aho

Upplysningar
Maria Hyövälti, landskapsarkitekt, telefon: 310 37494
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maria.hyovalti(a)hel.fi
Paula Hurme, landskapsarkitekt, telefon: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 109 (147)
Kaupunginhallitus

Asia/25
21.09.2020

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

§ 580
Valtuutettu Björn Månssonin aloite merkityistä rantareiteistä Lautta-
saareen

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Länsiulapanniemen rantareitti Lauttasaaressa merkitään, ja 
että alueen virkistyspalveluja kehitetään. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin merellisen strategian 2030 yh-
tenä toimenpiteenä edistetään ranta-alueiden käyttöä muun muassa 
kehittämällä rantareitistön opastusta ja parantamalla sen käytettävyyt-
tä. Länsiulapanniemen rantaa kiertävä reitti on merkitty alueella voi-
massa olevaan asemakaavaan ja sen toteutussuunnittelu aloitetaan 
vuoden 2020 aikana. Nykyisin Länsiulapanniemen kesämaja-alueella 
on saunoja, uintipaikka ja pieni kesäkahvila. Alueen virkistyskäytön 
mahdollisuudet paranevat, kun kesämajat siirretään asemakaavassa 
osoitetuille paikoille, ja kulku ohjataan rakennetulle reitille. 

Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, roska-astioiden, pöytien 
ja penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista reitin varrelle ottaen 
kuitenkin huomioon alueen herkkä maasto, arvokkaat luontokohteet 
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sekä huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen 
käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja kaupunkiympäris-
tön toimialan ympäristöpalvelujen kanssa.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitettuihin aloitteisiin, joihin vastaamisen 
määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen antaa vas-
tauksensa viimeistään 30.9.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mu-
kaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myön-
tää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen 
ylittämiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Björn Månssonin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 10.03.2020 § 139

HEL 2019-012412 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Länsiulapanniemi sijaitsee Lauttasaaren lounaisrannalla. Asemakaava 
vuodelta 2001 on voimassa ja siinä on osoitettu rantaa kiertävä reitti. 
Asemakaavan mukaisen rantareitin toteutussuunnittelu alkaa vuonna 
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2020. Alueella siirretään myös viimeiset kesämajat asemakaavan mu-
kaisille paikoille, jolloin on luontevaa toteuttaa asemakaavan mukainen 
kulkureitti. Käyttäjämäärien lisääntyessä rannan maasto kuluu entistä-
kin enemmän ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetulle reitille. 
Asemakaavassa esitetty ulkoilureitti Länsiulapanniemelle täydentää 
Lauttasaaren rantoja kiertävää yhtenäistä rantareittiä, mikä puolestaan 
edesauttaa julkista virkistyskäyttöä. Julkisessa puistossa on kesämajo-
ja, eikä siellä ole tällä hetkellä kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluita. 
Kesämaja-alueella on saunoja, uimaan pulahtamisen paikka, joka ei 
ole kaupungin ylläpitämä, sekä pieni kesäkahvila.

Länsiulapanniemessä sijaitseva, vanha kansanpuistoalue on kulttuuri-
historiallisesti merkittävä kohde. Alueella on arvokkaita luontokohteita 
sekä linnoituslaitteita, jotka ovat muinaismuistoina suojeltuja. Puistoa-
lueella sijaitsevat tiet ovat pääosin peräisin linnoitteiden rakentamisajal-
ta. Reitti ja sen kalusteet sovitetaan herkkään maastoon. Luonteeltaan 
kapealle ulkoilureitille ei tule valaistusta eikä talvikunnossapitoa. Ranta-
reitin suunnittelussa otetaan huomioon luonnontilaisen kaltainen ran-
tametsä sekä avokalliot. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan opasteiden, 
roska-astioiden, pöytien, penkkien tai muiden istuintasojen sijoittamista 
ottaen huomioon huoltoliikenteen tarve. Suunnittelua tehdään yhteis-
työssä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja ym-
päristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin kautta toteutetaan uimalaituri Lauttasaaren 
Särkiniemeen. Länsiulapanniemelle ei ole mahdollista tarjota uimalaitu-
ria tai pukukoppeja tässä yhteydessä, mutta vuoden 2020 osallistuva 
budjetointi tarjoaisi väylän hankkeen edistämineen. Liikuntapalvelut 
vastaavat kaupungin ylläpitämistä virallisista uimarannoista.

Käsittely

10.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lisätään kohtaan 3: Suunnittelua tehdään yh-
teistyössä alueen käyttäjien, Lauttasaariseuran, kaupunginmuseon ja 
ympäristöpalvelun asiantuntijoiden kanssa.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sirpa As-
ko-Seljavaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
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§ 581
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite patsaan pystyttämisestä 
Huuhkajille

HEL 2020-005565 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja viisi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin patsaan pystyt-
tämiseksi Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajille ja selvittää hank-
keen yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuudet.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä on pitkäaikaisena periaat-
teena, että kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä eikä niihin rin-
nastettavia yhdistysten tai yritysten muistomerkkejä. Kaupunki ei 
myöskään ole muistomerkkien kohdalla aloitteellinen taho. Helsingissä 
olisi lukematon määrä muistomerkillä juhlistettavia henkilöitä ja ryhmiä, 
ja olisi mahdoton tehdä tasapuolista ja oikeudenmukaista valintaa siitä, 
kuka ansaitsee julkisin varoin kustannettavan muistomerkin ja kuka ei.

Muistomerkit tulevat kaupunkiin pääsääntöisesti lahjoituksina. Erilaiset 
kansalaisyhdistykset ja yritykset ovat vastanneet muistomerkkiprojek-
teihin liittyvästä taustatyöstä sekä rahoituksen ja yhteistyökumppanien 
hankkimisesta. Kaupunki vastaanottaa julkisen taiteen lahjoituksia
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harkiten, sillä julkiseen tilaan sijoitettavat patsaat vaikuttavat kaupunki-
kuvaan pitkään. Jos Huuhkajien patsashanke etenisi niin, että sille jär-
jestyisi kaupungin ulkopuolinen koordinointi ja rahoitus, kaupungin tai-
demuseo varmistaisi patsaan taiteellisen laadun ja kaupungin kokoel-
miin liittämisen muut edellytykset.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 140

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että niin positiivinen ehdotus 
kuin Huuhkajien muistomerkki onkin, on Helsingissä pitkäaikaisena pe-
riaatteena, että kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä eikä niihin 
rinnastettavia yhdistysten tai yritysten muistomerkkejä. Helsingin kau-
punki ei myöskään ole muistomerkkien kohdalla aloitteellinen taho. 

Periaate on käytännön sanelema: Helsingin kaltaisessa suuressa, mo-
nimuotoisessa ja historialtaan rikkaassa kaupungissa olisi lukematon 
määrä muistomerkillä juhlistettavia henkilöitä ja ryhmiä. Olisi mahdoton 
tehdä tasapuolista ja oikeudenmukaista valintaa siitä, kuka ansaitsisi 
julkisin varoin kustannettavan muistomerkin ja kuka ei. 
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HAM Helsingin taidemuseo kommentoi aloitetta kaupungin taideko-
koelmaa ja julkista taidetta kartuttavana ja ylläpitävänä tahona. Helsin-
gin kaupungin taidekokoelmaan on aikojen kuluessa liitetty useita kau-
pungille lahjoitettuja, taideteokseksi määriteltyjä muistomerkkejä. Hel-
singin kaupunginmuseo puolestaan vastaa muistolaattojen kaltaisista 
muistomerkeistä, joita ei lueta taideteoksiksi.

Henkilömuistomerkit ovat pääsääntöisesti tulleet kaupunkiin lahjoituksi-
na. Erilaiset kansalaisyhdistykset, yritykset, ja presidenttimuistomerk-
kien tapauksessa valtioneuvoston kanslia, ovat vastanneet muisto-
merkki- ja lahjoitusprojekteihin liittyvästä mittavasta ja pitkäkestoisesta 
taustatyöstä ja rahoituksen sekä yhteistyökumppanien hankkimisesta. 

Kaupunki voi siis vastaanottaa ulkopuolisten kustantamia muistomerk-
kejä, jos tietyt reunaehdot täyttyvät. Mikäli Huuhkajien muistomerkki-
hanke etenisi siten, että sille löytyisi kaupungin ulkopuolinen rahoitus, 
koordinointi ja pitkäkestoiseen projektiin sitoutuva lahjoittaja, tulisi 
asiasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä Kau-
punkiympäristön toimialaan sijoituspaikan ja HAM Helsingin taidemu-
seoon taiteellisen laadun ja kokoelmiin liittämiseen liittyvien ehtojen 
varmistamiseksi. Kaupunki vastaanottaa julkisen taiteen lahjoituksia 
harkiten, sillä julkiseen tilaan sijoitettavat patsaat ja muistomerkit vai-
kuttavat kaupunkikuvaan vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Korkea tai-
teellinen laatu on taidemuseon kokoelmiin liittämisen keskeinen ehto. 
Myös teosten huolto ja konservointi sitovat kaupungin voimavaroja ko-
ko teoksen elinkaaren ajan.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi
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§ 582
Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsi-
vien tilanteen helpottamisesta

HEL 2020-003992 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 12.5.2020
3 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 3.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén esittää aloitteessaan hengitystiesairauksis-
ta kärsivien tilanteen helpottamiseksi puiden karsimista riskikohteissa 
sekä kastelun lisäämistä, jotta siitepölyn määrää saadaan vähennettyä 
ja ilmanlaatua parannettua.   

Kaupunginhallitus toteaa, että puiden siitepölyn aiheuttaman haitan 
helpottamiseen ei ole nopeasti vaikuttavia keinoja. Aloitteessa ehdote-
tut karsiminen ja kastelu ovat tehottomia ja kalliita toimenpiteitä tuulipö-
lytteisten puiden suuren määrän ja kaukokulkeumien vuoksi. Siitepölyn 
lisäksi myös mm. katupöly, pakokaasut, savut ja kaukokulkeutuvat 
saasteet voivat aiheuttaa oireita. Toimivien ratkaisujen löytämiseksi 
tarvitaan vielä kartoitus-, selvitys- ja tutkimustyötä. Ongelmasta kärsivil-
le henkilöille saadaan nopeimmin ja tehokkaimmin apua lääkitsemisen, 
suojaamisen ja siedättämisen keinoin.        
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Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunkiympäristön 
toimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 12.5.2020
3 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 3.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 583
Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi kotihoitajien itseohjau-
tuvuuden kehittämisestä

HEL 2020-002510 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
26.2.2020 hyväksymän toivomusponnen (Petrus Pennanen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä 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_ valtuutettu Pennasen toivomus-
ponsi

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 26.2.2020 valtuutettu Petrus Pennasen aloitetta kotihoi-
tajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä kaupungin-
valtuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto pyy-
tää selvittämään mahdollisuutta lisätä hoitajien kuulemista heidän työn-
sä ongelmakohdista ja heidän päätösvaltaansa oman työnsä organi-
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soinnista kulloisenkin asiakastarpeen perusteella esimerkiksi itseohjau-
tuvuuden kehittämishankkeen yhteydessä." (Petrus Pennanen).    

Sosiaali- ja terveystoimessa johtamisen uudistamiseen kuuluu henki-
löstön itseohjautuvuuden lisääminen. Valmentavassa esimiestyössä 
kehitetään itseohjautuvuutta itsenäisen työskentelyn, yhdessä kehittä-
misen ja yhdessä johtamisen keinoin. Työvuorosuunnittelun erilaisten 
mallien ja kokeilujen lähtökohtana on työyksikön sujuva toiminta siten, 
että samalla lisätään työntekijän mahdollisuutta vaikuttaa omiin työvuo-
roihinsa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Kotihoidon toi-
mintasuunnitelmassa (2019-2021) painopisteenä on mm. henkilökun-
nan innostaminen asiakkaiden yksilöllisyyden huomioon ottamiseen 
käyntiaikojen suunnittelussa.         

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lau-
sunto. 

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_ valtuutettu Pennasen toivomus-
ponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Liite 1

Tiedoksi
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Kaupunginvaltuusto



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 121 (147)
Kaupunginhallitus

Asia/29
21.09.2020

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

§ 584
Utlåtande om ändring av grundavtalet för Kårkulla samkommun

HEL 2020-009660 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsen gav Kårkulla samkommun följande utlåtande om änd-
ring av dess grundavtal:

Helsingfors stad anser att det inte finns skäl att ändra grundavtalet för 
samkommunen på grund av den social- och hälsovårdsreform som är 
under beredning och att ändringen av grundavtalet inte heller annars 
har motiverats på ett godtagbart sätt.

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministe-
riet har 15.6.2020 begärt utlåtande (VN/8871/2019) senast 25.9.2020 
om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om 
reformerna av social- och hälsovården samt ordnandet av räddnings-
väsendet och om inrättandet av landskap. Om vårdreformen realiseras 
kommer den att förändra Kårkulla samkommuns ställning väsentligt. I 
och med reformen är det meningen att man ska upplösa de samkom-
muner som är avsedda för sjukvårdsdistrikten och för specialomsorgs-
distrikten för utvecklingsstörda, varvid verksamheten i Kårkulla sam-
kommun som en separat samkommun upphör. Enligt 54 § i förslaget till 
införandelag ska det föreskrivas att Kårkulla samkommuns uppgifter, 
fastigheter och lokaler ska överföras till vårdlandskapet.

I en skrivelse från samkommunen nämns dröjsmålet med vårdreformen 
som den enda motiveringen till att ändra grundavtalet. Samkommunen 
har tillfrågats om detaljerade motiveringar till ändringarna, men inga de-
taljerade motiveringar har lämnats in. Samkommunen har meddelat att 
det rör sig om tekniska preciseringar. Trots begäran har det heller inte 
lämnats in någon jämförande version av de ändrade punkterna i 
grundavtalet. Det framgår inte av handlingarna att samkommunens sty-
relse i enlighet med ordinarie beredningspraxis skulle ha behandlat el-
ler motiverat behovet av att ändra grundavtalet.

Ändringen av grundavtalet handlar inte enbart om en teknisk uppdate-
ring. Samkommunens uppgift och verksamhetsidé ska enligt handling-
arna ändras så att samkommunen i fortsättningen kan ordna tjänster 
på svenska för befolkningen i sina medlemskommuner och också and-
ra tjänster på svenska än tjänster i enlighet med lagen angående spe-
cialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), även för andra än med-
lemskommunernas invånare. Dessa tjänster skulle inte begränsas på 
något sätt och skulle inte heller få någon annan finansieringsmetod än 
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de lagstadgade tjänsterna. Därefter skulle samkommunen kunna pro-
ducera vilka som helst tjänster på svenska inom hela landet. Enligt 57 § 
2 mom. i kommunallagen kan en medlemskommun vid lagstadgat 
samarbete dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av 
nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för dem.

Dessutom föreslås i grundavtalet en ny avtalspunkt enligt vilken 
grundavtalet kan ändras om minst två tredjedelar av medlemskommu-
nerna understöder en ändring och deras sammanlagda antal svensk-
språkiga invånare är minst hälften av det sammanräknade antalet 
svenskspråkiga invånare i samtliga medlemskommuner, beräknat en-
ligt § 6 i detta grundavtal. Det nuvarande grundavtalet innehåller inga 
bestämmelser om ändring av avtalet, varför man tillämpar kommunal-
lagen vid ändringar av avtalet. Enligt 57 § i kommunallagen kan 
grundavtalet ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna 
understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det 
sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. För 
närvarande är ändringar av grundavtalet inte bundna av antalet 
svenskspråkiga invånare.

Helsingfors stad anser inte att det är ändamålsenligt att ändra grundav-
talet och anser att tidsplanen för behandlingen av lagförslagen om so-
cial- och hälsovårdsreformen inte hindrar samkommunen från att hand-
la i enlighet med det nuvarande grundavtalet.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Skrivelse_15.6.2020
2 Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Grundavtal 2021, översättning till finska
3 Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Kårkulla samkommuns grundavtal
4 Social- och hälsovårdssektorns utlåtande 1.9.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kårkulla samkommun Förslagstext

Förbud mot sökande av ändring, beredning 
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eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kårkulla samkommun har bett bl.a. Helsingfors stad att besluta om att 
godkänna samkommunens nya grundavtal senast 30.9.2020. Sam-
kommunens skrivelse finns som bilaga 1.

Samkommunsdirektören föreslår att det ändrade grundavtalet, som ut-
gör bilagorna 2 och 3 (språkversionerna finska och svenska), ska träda 
i kraft tidigast 1.1.2021. Det grundavtal som för närvarande är i kraft 
finns på motsvarande sätt som bilagematerial.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande om ärendet, bilaga 
4, och anser att det inte är ändamålsenligt att ändra grundavtalet på 
grund av vårdreformen.

Beslutsförslaget har beretts i samråd med stadskansliets rättstjänst och 
koncernstyrningen vid ekonomi- och planeringsavdelningen.

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Skrivelse_15.6.2020
2 Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Grundavtal 2021, översättning till finska
3 Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Kårkulla samkommuns grundavtal
4 Social- och hälsovårdssektorns utlåtande 1.9.2020

Bilagematerial

1 Skrivelse 15.6.2020, Bilaga, Kårkulla samkommuns grundavtal nuva-
rande översättning till finska

2 Grundavtal1.2011

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Kårkulla samkommun Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, beredning 
eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdssektorn
Stadskansliet
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§ 584
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perusso-
pimuksen muuttamisesta

HEL 2020-009660 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymäl-
le sen perussopimuksen muuttamisesta seuraavan lausunnon:  

Helsingin kaupunki katsoo, että ei ole syytä muuttaa kuntayhtymän pe-
russopimusta valmisteltavana olevan sote-uudistuksen vuoksi eikä pe-
russopimuksen muuttamista ole muutoinkaan hyväksyttävällä tavalla 
perusteltu.        

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö 
ovat 15.6.2020 pyytäneet 25.9.2020 mennessä lausuntoa 
(VN/8871/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maa-
kuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Toteutuessaan sote-
uudistus muuttaa Kårkullan kuntayhtymän asemaa olennaisesti. Uudis-
tuksen myötä sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopii-
rien kuntayhtymät on tarkoitus purkaa, jolloin Kårkullan kuntayhtymän 
toiminta erillisenä kuntayhtymänä lakkaa. Voimaanpanolakiesityksen 
54 §:n mukaan on tarkoitus säätää Kårkullan kuntayhtymän tehtävien, 
kiinteistöjen ja toimitilojen siirtämisestä sote-maakunnalle.      

Kuntayhtymän lähettämässä kirjeessä perussopimuksen muuttamisen 
ainoaksi perusteluksi on mainittu sote-uudistuksen viivästyminen. Kun-
tayhtymältä on tiedusteltu muutosten tekemisen yksityiskohtaisia pe-
rusteluja, mutta niitä ei ole toimitettu. Kuntayhtymä on ilmoittanut, että 
kyse on teknisistä täsmennyksistä. Vertailuversiota muutetuista perus-
sopimuksen kohdista ei myöskään ole pyynnöstä huolimatta toimitettu. 
Asiakirjoista ei ilmene, että kuntayhtymän hallitus olisi säännönmukai-
sen valmistelukäytännön mukaisesti käsitellyt tai perustellut perusso-
pimuksen muuttamisen tarvetta.   

Perussopimuksen muuttamisessa ei ole kyse ainoastaan teknisestä 
päivityksestä. Kuntayhtymän tehtävää ja toiminta-ajatusta on asiakirjo-
jen mukaan tarkoitus muuttaa siten, että kuntayhtymä voisi jatkossa jär-
jestää jäsenkuntiensa asukkaille ja muillekin myös muita ruotsinkielisiä 
palveluja kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) mukaisia palveluja. Näitä palveluja ei rajattaisi mitenkään 
eikä näille esitettäisi lakisääteisistä palveluista poikkeavaa rahoitusta-
paa. Tämän jälkeen kuntayhtymä voisi tuottaa mitä tahansa ruotsinkie-
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lisiä palveluja koko maan alueelle. Kuntalain 57 §:n 2 momentin mu-
kaan lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voi-
da ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten 
tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.    

Lisäksi perussopimukseen esitetään otettavaksi uusi sopimuskohta, 
jonka mukaan perussopimuksen muutos voidaan tehdä, jos vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden yhteenlasket-
tu ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärä on vähintään puolet kaikkien 
jäsenkuntien yhteenlasketusta ruotsinkielisten asukkaiden lukumääräs-
tä tämän perussopimuksen 6 §:n mukaan laskettuna. Nykyisessä pe-
russopimuksessa ei ole sen muuttamista koskevia määräyksiä, joten 
muuttamiseen sovelletaan kuntalakia. Kuntalain 57 §:n mukaan perus-
sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsen-
kunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muuttamista ei ole 
tällä hetkellä sidottu perussopimuksessa ruotsinkielisten asukkaiden 
lukumäärään.      

Helsingin kaupunki ei pidä perussopimuksen muuttamista tarkoituk-
senmukaisena ja katsoo, että sote-uudistusta koskevien lakiesitysten 
käsittelyaikataulu ei estä kuntayhtymää toimimasta nykyisen perusso-
pimuksen mukaisesti.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje_15.6.2020
2 Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös
3 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots
4 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 1.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun -niminen kuntayhtymä on pyytänyt 30.9.2020 
mennessä mm. Helsingin kaupungilta päätöstä kuntayhtymän uuden 
perussopimuksen hyväksymisestä. Kuntayhtymän kirje on liitteenä 1.    

Kuntayhtymän johtaja esittää, että liitteinä 2 ja 3 (kieliversiot suomi ja 
ruotsi) olevan uudistetun perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 
aikaisintaan 1.1.2021. Nykyisin voimassa oleva perussopimus on vas-
taavasti oheismateriaalina.  

Sosiaali- ja terveystoimiala on antanut asiasta liitteenä 4 olevan lau-
sunnon ja katsonut, että perussopimuksen muuttaminen ei ole sote-
uudistuksen vuoksi tarkoituksenmukaista.    

Päätösehdotus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeus-
palvelujen sekä talous- ja suunnitteluosaston konserniohjauksen kans-
sa.   

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje_15.6.2020
2 Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös
3 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots
4 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 1.9.2020

Oheismateriaali

1 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus nykyinen 
käännös

2 Grundavtal1.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 585
Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi kevyen liikenteen sillan 
rakentamiseksi Nihdistä Tervasaareen

HEL 2019-012427 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
27.11.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: "Esitys palautetaan valmisteluun niin, että osana pon-
sivastausta tuodaan perusteellisempi selvitys sillan positiivisista ja ne-
gatiivisista vaikutuksista sekä alustava kustannusarvio sillasta.

Kalasataman ja Tervasaaren välinen kevyen liikenteen silta on syytä 
selvittää huolellisesti riittävän pian. Kattavampi selvitys sillasta on pa-
rasta toteuttaa nyt, jotta alueen asukkaille ja veneilijöille ei aiheudu 
myöhemmin tarpeetonta haittaa.

Ponsivastauksessa ei huomioida sillan positiivisia vaikutuksia keskus-
tan elinvoimaan, joka on noussut erityisen tärkeäksi ja haasteelliseksi 
kysymykseksi. Vastaus ei huomioi positiivista vaikutusta Kruununhaan 
ja keskustan asukkaiden kävely- ja pyöräily-yhteydet Mustikkamaan ja 
Korkeasaaren virkistysalueille. Sillan maisemavaikutuksia on vaikea 
arvioida ilman havainnekuvia.

Lähtökohtana siltavaihtoehdon selvittämiselle tulee olla entistä parem-
mat olosuhteet venepaikoille, joka vaatii suunnitelmallisuutta. Vastauk-
sessa ei ole kartoitettu mahdollisuuksia muuttaa matalien ja korkeiden 
veneiden sijoittelua alueella niin, että kaikille suunnitelluille veneille löy-
tyisi tilaa.”

Kannattaja: Pia Pakarinen

Äänestys

JAA-ehdotus: asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
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der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Pajunen Jenni, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa ja ase-
makaavan muutosta nro 12576 valtuusto hyväksyi 27.11.2019 ponnen, 
joka edellyttää selvitettävän mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Terva-
saareen kevyen liikenteen silta, joka parantaisi entisestään alueen 
saavutettavuutta ja houkuttelevuutta.

Ponnesta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto 
31.3.2020 ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 5.5.2020. Kau-
punginhallitus viittaa lausuntoihin ja toteaa, että jalankulun ja pyöräilyn 
sillan rakentaminen Nihdistä Tervasaareen ei alueen tämän hetkisessä 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ole ajankohtaista. Sillan tarkempi 
arviointi on perusteltua sen jälkeen, kun Kruunusillat ja Hakaniemensil-
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ta ovat valmistuneet ja Nihdin saavutettavuudesta jalan ja pyörällä on 
saatu riittävästi kokemusta. Nihdin asemakaavan osana on siltayhteys 
Merihakaan. Kaupungin tavoitteena on merkittävästi parantaa joukkolii-
kenteen ja vesiliikenteen yhteyksiä Hakaniemeen, mitä sillan rakenta-
minen Nihdistä Tervasaareen vaikeuttaisi. Samoin sillan rakentamises-
ta olisi alustavien selvitysten perusteella haittaa myös purjeveneilylle 
sekä saaristoristeilijöiden ja vuoroveneiden kotisatamalle, minkä lisäksi 
sillan tarvittava korkeus ja rakenteet vähentäisivät Tervasaaren mai-
semallisia ja virkistysarvoja.

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

Liitteet

1 Pajunen Jenni, toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 545

HEL 2019-012427 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

14.09.2020 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 255

HEL 2019-012427 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentaminen Nihdistä Tervasaareen ei 
tämän hetkisessä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ole ajankohtais-
ta. Sillan tarkempi arviointi on perusteltua sen jälkeen, kun Kruunusillat 
ja Hakaniemensilta ovat valmistuneet ja Nihdin saavutettavuudesta ja-
lan ja pyörällä on saatu riittävästi kokemusta.

Nihdin asemakaavan osana on siltayhteys Merihakaan. Silta on varattu 
Kruunusillat-pikaraitiotielle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Silta parantaa 
Kalasataman eteläosien yhteyksiä Helsingin keskustaan merkittävästi. 

Hakaniemen asemakaavassa (Kylk 10.12.2019 § 641) nykyinen Haka-
niemen silta osoitetaan korvattavaksi matalammalla ja ympäristöön pa-
remmin sopivalla ratkaisulla. Tämä silta parantaa erityisesti pyöräilyn ja 
jalankulun yhteyksiä Kalasataman ja keskustan välillä.

Tutkitut siltavaihtoehdot

Ponnessa esitettyyn siltayhteyteen Nihdistä Tervasaareen (etäisyys 
250 metriä) on selvitetty erilaisia ratkaisumalleja. Vaihtoehtojen maksi-
minousukulma on 5 % ja rakennepaksuus 1,3 metriä. Jotta vesibussilii-
kenne voisi liikennöidä Hakaniemestä, on tutkittavan sillan alituskor-
keuden oltava vähintään 5,2 metriä. Kaikissa vaihtoehdoissa Nihdin 
asemakaavassa olevan Tihtaalipuiston järjestelyjä tulisi muuttaa ja jät-
tää kaavassa osoitettu rakennusala käyttämättä.
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Matala silta, jonka alituskorkeus on sama kuin Hakaniemensillassa (5,2 m)

Jos alituskorkeus on vähintään 5,2 metriä 10 metrin matkalla, tarvitaan 
noin 60 metrin pituinen ramppi ennen alituskorkeuden toteutumista 
Nihdin suunnasta ja Tervasaaresta noin 90 metriä ramppia. Siirtymä-
kaaret huomioiden sillan geometria on toteutettavissa vähintään 160 
metrin  pituisella sillalla. 

Purjevenelaiturit Tervasaaren ja Nihdin välissä, sillasta katsoen Haka-
niemen puolella, olisi tarpeen siirtää muualle. Silta ei mahdollista sillan 
alitusta purjeveneillä, ellei siltaa toteuteta avattavana.

Matala silta, siltapaikan kannalta optimaalinen alituskorkeus noin 7,2 m

Jos alituskorkeus on vähintään 7,2 metriä 10 metrin matkalla, tarvitaan 
noin 100 m pitkä ramppi ennen alituskorkeuden toteutumista Nihdin 
suunnasta ja Tervasaaresta noin 130 metriä pitkä ramppi. Siirtymäkaa-
ret huomioiden sillan geometria on toteutettavissa vähintään 250 m pi-
tuisella sillalla. 

Purjevenelaiturit Tervasaaren ja Nihdin välissä, sillasta katsoen Haka-
niemen puolella, olisi tarpeen siirtää muualle. Silta ei mahdollista sillan 
alitusta purjeveneillä, ellei siltaa toteuteta avattavana.

Korkea silta, jonka alituskorkeus riittää osalle purjeveneistä (Nihti–Tervasaari)

Sillan alikulkukorkeus on 17 metriä 20 metrin matkalla, jolloin tarvitaan 
noin 296 m ramppia ennen alituskorkeuden toteutumista Nihdin suun-
nasta ja Tervasaaresta noin 326 metriä. Siirtymäkaaret huomioiden sil-
lan geometria on toteutettavissa 650 m pitkällä sillalla, jolloin se olisi yli 
kaksi kertaa pidempi kuin Tervasaaren ja Nihdin välinen vesialue. Täs-
tä syystä sille ei löydy luontevaa Nihdin ja Tervasaaren yhdistävää lin-
jausta. 

Avattava silta, joka avattaisiin veneilijöille tasavälein

Avattavan sillan käyttöturvallisuus edellyttäisi ohjaamon sekä valvon-
nan järjestämistä. Joko erillinen miehitetty valvomo sillan yhteydessä 
tai yhdistettynä kaupungin muuhun valvomoon. 

Sillan käyttösesonki ja purjeveneilysesonki ovat samat. Sillan avaami-
nen ja sulkeminen kestää noin 10 - 20 minuuttia, mikä haittaa sekä ja-
lankulku- ja pyöräilyliikennettä että purjeveneliikennettä nimenomaan 
parhaimpaan käyttösesonkiaikaan.

Siltavaihtoehtojen vaikutus maisemaan ja Tervasaaren virkistyskäyttöön
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Ehdotetun siltayhteyden maisemallinen vaikutusalue käsittää Kruunun-
haan itä- ja koillisrannan, Merihaan, Hanasaaren ja Nihdin tulevat asui-
nalueet, Korkeasaaren ja Hylkysaaren sekä Katajanokan pohjoisran-
nan. Sillan korkeudesta riippuen sen maisemallinen vaikutus voi ulottua 
kauemmaskin. Erityisesti siltayhteys muuttaa maisemaa Merihaan 
suunnalta kohti Kruunuvuorenselkää, jolloin silta asettuu avoimen kau-
komerinäkymän eteen. Tervasaaren kannakselle linjattava vaihtoehto 
katkaisee myös Merihaasta ja Hanasaaresta Katajanokan pohjoisran-
taan avautuvan näkymän. Tervasaarta ympäröivään maisematilaan on 
jo päätetty rakentaa kolme uutta siltaa, jotka vähentävät maiseman 
avoimuutta. Uusien maisemaa rajaavien siltojen rakentamista tulee 
harkita hyvin huolellisesti.

Idästä ja kaakosta, Korkeasaaren ja Hylkysaaren suunnalta katsottuna 
silta asettuu osaksi Pohjoisrannan kaupunkisiluettia. Lännestä Liisan-
katua pitkin Tervasaareen saavuttaessa silta muodostaa katunäky-
mään hallitsevan päätepisteen. Mikäli silta linjataan Tervasaaren kan-
nakselle, vaatii se voimakkaita maanrakennus- ja maisemointitoimenpi-
teitä kannaksen alkupäähän. Lisäksi kannakselle ulottuva silta muuttaa 
maisemaa etenkin Tervasaaresta pohjoiseen ja Hakaniemen suuntaan. 

Maisemallisten vaikutusten lisäksi siltayhteys tulee kaikissa vaihtoeh-
doissa vaikuttamaan Tervasaaren luonteeseen virkistysalueena. Suo-
raan Tervasaareen linjattavissa vaihtoehdoissa saaren kulutus ja läpi-
kulku kasvavat huomattavasti, ja saaren tunnelma muuttuu läpikulkulii-
kenteen takia. Kannakselle linjattava silta ohittaa itse Tervasaaren, 
mutta vaikuttaa sen ympäristöön merkittävästi; saari tulisi käytännössä 
sijaitsemaan 17 metriä korkean sillan katveessa. Siltavaihtoehdon 2 
vaatima maanpinnan korotus Tervasaaren päässä tulee toteuttaa pit-
källe matkalle, mikä saattaa merkitä muutoksia korotettavan raitin vie-
ressä kasvavien puiden kasvuolosuhteisiin.

Tervasaari on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan in-
ventoinneissa luokiteltu arvoympäristöksi (arvoluokka III). Arvoympäris-
töt ovat historiallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai 
edustavat tietyn aikakauden suunnitteluihanteita. Tervasaarella on his-
toriallista arvoa entisenä tervavarastona, sekä käyttöarvoa Kruunun-
haan alueen tärkeänä ulkoilusaarena. Kohde on olennainen osa Poh-
joissataman rantamaisemaa ja merellistä julkisivua. Saaren historia 
tervavarastona ulottuu aina 1600-luvulle asti, joten se on myös osa 
Helsingin varhaista teollisuushistoriaa. Saarella sijaitsee vielä yksi säi-
lynyt terva-aitta, joka on rakennettu vuonna 1805. Kannas saarelle ra-
kennettiin vuonna 1939 ja yleisölle saari avattiin 1970-luvulla.

Tervasaaren pohjoispuolella, merenpinnan alla on vuonna 2014 pai-
kannettu muinaisen laiturin jäänteitä. Kohde kuuluu muinaismuistolain 
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nojalla rauhoitettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Arkistolähteistä 
tiedetään, että laituria on käytetty Tervasaaressa säilytetyn tervan ja 
lautojen laivaamiseen. Laituri on rakennettu 1862 ja 1866 välisenä ai-
kana.

Tervasaari kuuluu myös maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun Hel-
singin empire-keskustan kulttuuriympäristökokonaisuuteen. Helsingin 
maisemakulttuurikartalla saari on luokiteltu aikakaudelleen tyypilliseksi 
puistoksi.  Valintakriteereissä on painotettu erityisesti helsinkiläisen 
kulttuurimaiseman kannalta keskeisiä erityispiirteitä ja helsinkiläisten 
vapaa-ajan vietosta kertovia paikkoja.

Nihdin ja Tervasaaren välisen yhteyden ratkaiseminen penkereen ja 
nostosillan avulla tulisi tutkia huolellisesti sen ympäristövaikutusten 
osalta. Penkereellä on todennäköisesti suuria vaikutuksia veden vir-
tauksiin ja sitä myötä veden laatuun ja pohjaolosuhteisiin. 

Nihti–Tervasaari siltayhteyden vaikutus venepaikkoihin

Siltayhteyden taakse Hakaniemen puolelle jäisi noin 80 nykyistä vene-
paikkaa, joissa myös purjeveneet voivat ankkuroitua. Nihdin asema-
kaavassa oleva venesatama jäisi ainoastaan moottoriveneiden käyt-
töön.

Sillan vaikutus Hakaniemen kehittämiselle

Tervasaaren silta olisi ongelmallinen Hakaniemen ja Merihaan kehittä-
miselle. Hakaniemenrannan kehittämisen yhtenä tavoitteena on kehit-
tää Hakaniemeä vesiliikenteen ja joukkoliikenteen solmukohtana, ja 
Tervasaaren silta tekisi Hakaniemestä hankalammin tavoitettavan. Se 
taas heikentäisi juurikin Hakaniemen saavutettavuutta vesitse ja siten 
vesiliikenteen houkuttelevuutta.

Merihaassa on noin 80 purjevenepaikkaa ja Siltavuorensalmessa noin 
170 venepaikkaa. Pohjoisrannassa sijaitsevan saaristoristeilijöiden ja 
vesibussien Kotisataman toiminnan kannalta Tervasaaren silta olisi 
myös haasteellinen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.03.2020 § 60
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HEL 2019-012427 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaavaa 
ja asemakaavan muuttamista (nro 12576):

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto perustuu olettamukseen, 
että Sompasaaresta Tervasaaren rakennettava silta noudattaa samoja 
periaatteita kuin Kalasataman ja Mustikkamaan välinen kevyen väylän 
silta. Kalasataman ja Mustikkamaan välisen sillan alituskorkeus on 6,7 
metriä. 

Samalla alituskorkeudella toteutettu silta Sompasaaren ja Tervasaaren 
väliin aiheuttaa huomattavia muutoksia pienvenesatamien sekä reitti-
veneiden toimintaan. Reittiveneiden kotisatama sijaitsee Kruununhaas-
sa. 

Toteutuessaan silta vaikuttaisi haitallisesti Suomen Moottoriveneklubi 
ry:n, Merihaan Veneseura ry:n, Halkolaiturin Veneilijät ry:n sekä kau-
pungin suoravuokrausvenepaikkojen käytettävyyteen. Arviolta noin 
150–180 huvivenettä jäisi ilman kotisatamapaikkaa Hakaniemenrannan 
ja Pohjoisrannan alueella. Käytännössä tämä saattaisi pakottaa kerhot 
lakkauttamaan toimintansa. Liikuntapalvelut ei pystyisi osoittamaan ve-
nekerhoille uutta korvaavaa venesatamaa. 

Lisäksi siltayhteys estäisi noin 10 ammattiliikenteessä olevan vesibus-
sin pääsyn nykyiseen vesibussien kotisatamaan. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 586
Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden 
seurannan raportoinnin parantamiseksi

HEL 2019-007386 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys päätökseen:
"Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että neljännesvuosiraportointi tuo-
daan kaupunkiympäristölautakuntaan käsiteltäväksi.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Ul-
la-Marja Urho

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesi-
kansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 19.6.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen kaupunginval-
tuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: 

" Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seu-
ranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin ja korkeammin priorisoi-
tuna." (Mai Kivelä)

Vuoden 2019 ympäristöraportti on ensimmäinen raportti, jossa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista seurataan. 
Ympäristöraportissa on raportoitu päästövähennysohjelman toteutumi-
sesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöraportin 
käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyökalun 
tuottaman tiedon pohjalta.

Ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, neljännes-
vuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali Helsinki 2035 
-toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan useammin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallinto-
säännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräai-
ka on 1.4.– 30.9.202, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 
30.9.2020.

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

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toivomusponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 548

HEL 2019-007386 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.09.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna 
Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 571

HEL 2019-007386 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelman keskeisin seurantakanava on kaupungin nykyinen 
ympäristöraportointi. Ympäristöraportoinnin yhteydessä kaupunginval-
tuustolle annetaan vuosittain kokonaiskuva toimenpideohjelman ete-
nemisestä: miten Helsingin päästöt kehittyvät ja kuinka hyvin toimenpi-
teet ovat toteutuneet. Ympäristöraportointia varten kerätään tiedot kau-
pungin toimialoilta, liikelaitoksilta, tytäryhteisöiltä sekä kuntayhtymiltä, 
ja niiden pohjalta muodostetaan käsitys kaupungin ilmastotoimien ko-
konaisuudesta. Vuosittaisen ympäristöraportoinnin lisäksi toimenpi-
deohjelman 147 toimenpidettä seurataan jatkuvasti ja aktiivisesti Ilmas-
tovahti-seurantatyökalun avulla. Toimenpiteiden vastuutahot huolehti-
vat, että Ilmastovahti sisältää ajantasaiset tiedot toimenpiteiden etene-
misestä. Ilmastovahti on verkossa ja kaikille avoin, jolloin myös kau-
pungin ulkopuoliset tahot pystyvät seuraamaan ja arvioimaan ohjelman 
etenemistä.

Vuoden 2019 ympäristöraportti tulee olemaan ensimmäinen raportti, 
jossa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista 
seurataan, koska ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2018. Ympäristöra-
portissa tullaan raportoimaan kattavasti päästövähennysohjelman to-
teutumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöra-
portin käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyö-
kalun tuottaman tiedon pohjalta.

Jatkossa ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, 
neljännesvuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan 
useammin.

Lautakunta painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen rapor-
toinnin merkitystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista to-
teuttamista.

Käsittely

12.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Noora Laak: Lisäysesitys lausuntoehdotuksen loppuun: "Lautakunta 
painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen raportoinnin merki-
tystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista toteuttamista."

Kannattaja: Anni Sinnemäki
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Noora 
Laakin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Johanna Af Hällström, vs. tiimipäällikkö: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 587
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 38 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 14.9.2020
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.9.2020
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto 15.9.2020
kaupunkiympäristölautakunta 15.9.2020
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.9.2020
pelastuslautakunta 15.9.2020
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2020
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 17.9.2020
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 17.9.2020
- taloushallintopalveluliikelaitos 17.9.2020
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos 17.9.2020
- liikenneliikelaitos 17.9.2020
  
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 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 
584, 585, 586 ja 587 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 575, 576 ja 577 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

580 och 584 § i protokollet.
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Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Anni Sinnemäki
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mika Raatikainen Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.09.2020.


