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§ 713
V 11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusoh-
jelma 2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle ylimääräiseen kokouk-
seen.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle ylimääräi-
seen kokoukseen Daniel Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 AM2020
2 Asuntotuotantoennuste 2020-2035
3 Rakentamisen vuosijulkaisu 2019
4 Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019
5 Asuntotuotantotilanne lokakuu 2020
6 Yhteenveto lausunnoista
7 Yhteenveto mielipiteistä
8 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto
9 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto
10 Vanhusneuvoston lausunto
11 Vammaisneuvoston lausunto
12 Helsingin kaupungin asunnot Oyn lausunto
13 Helsingin kaupungin asunnot Oyn Vuokralaisneuvottelukunnan lausun-

to
14 Helsingin Asumisoikeus Oyn lausunto
15 Kiinteistö Oy Auroranlinnan lausunto
16 World Student Capital - Pääkaupunkiseudun opiskelijat ryn lausunto
17 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOASin lausunto
18 Suomen opiskelija-asunnot SOA ryn lausunto
19 Nuorisoasuntoliitto ryn lausunto
20 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ryn lausunto
21 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
22 RAKLI ryn lausunto
23 Suomen Vuokranantajat ryn lausunto
24 Kiinteistöliitto Uusimaan lausunto
25 Suomen arkkitehtiliitto ry SAFAn lausunto
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26 Asukasliitto ryn lausunto
27 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ryn lausunto
28 Ryhmärakennuttajat ryn lausunto
29 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
30 Autismiyhdistys PAUT ryn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päät-
täisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen 
ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana (AM-ohjelma) 2020 
seuraavat asunto- ja maapoliittiset tavoitteet:

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa. Kaupungin oman asunto-
tuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 alkaen 
1 750 asuntoa vuodessa. 

Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain ja sii-
tä luodaan vakiintunut työkalu maankäytön ohjelmointiin.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden 
asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. 
Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 
700 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²). Asemakaavojen tulee mahdollis-
taa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tu-
kea kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen to-
teuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.
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Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. Asun-
torakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiili-
neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. Tontinvaraus-
kanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asunto-
rakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- 
ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Tontinluovutusta, maanhankintaa 
ja maankäyttösopimuskäytäntöjä ohjataan lisäksi erillisten maapoliittis-
ten linjausten ja soveltamisohjeiden kautta.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakenteeseen soveltuvaa maa-
ta omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hinta-
tasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädän-
nön suomiin maanhankintakeinoihin kuten etuosto-oikeuteen ja lunas-
tukseen. 

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

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosittain seuraava:

25 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (1 750 
asuntoa, joista 300 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

30 prosenttia välimuodon asuntoja (2 100 asuntoa, joista pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja 700 asuntoja ja lyhytaikaisesti 
säänneltyä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistu-
sasuntoja ja muita asuntoja 1 400 asuntoa)

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).
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Hallinta- ja rahoitusmuototavoitetta noudatetaan kaupungin, valtion ja 
yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla. Hallinta- ja ra-
hoitusmuotojakauman toteutumista ohjataan tontinluovutuksella ja 
maankäyttösopimuksilla. Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakau-
masta päätetään tontinluovutus- ja maankäyttösopimusvaiheessa siten, 
että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita välte-
tään. Vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asunto-
kannasta tulee olla pääsääntöisesti korkeintaan 50 prosenttia.   

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 750 
pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotan-
nosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua omistusasuntoa sekä asumi-
soikeusasuntoa vuodessa ja 875 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-
vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 875 Hitas- tai hintakont-
rolloitua omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodesta 2023 al-
kaen. Sääntelemättömiä asuntoja voidaan rakennuttaa vain alueiden 
tasapainoisen rakenteen varmistamiseksi.

Valmistellaan Hitas-järjestelmän uudistaminen siten, että järjestelmän 
avulla voidaan turvata kohtuuhintainen omistusasuminen kaikilla hel-
sinkiläisillä asuinalueilla, että asunnot kohdentuvat oikeudenmukaisesti 
ja että nykyjärjestelmään liittyvät olennaiset ongelmat ratkaistaan.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

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

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien 
tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 prosenttia toteu-
tetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään 
omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennu-
soikeudesta keskimäärin 40-50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. 
Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan poiketa alueilla, joilla perhea-
suntojen määrä on jo riittävä. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon 
osalta varmistetaan riittävä huoneistotyyppien monipuolisuus. Tarvit-
taessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-alatavoitetta.  

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutu-
sehtoihin ja arvioidaan suhteessa alueen nykyiseen asuntojakaumaan. 
Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää ase-
makaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta.

Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen
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Jatketaan monipuolisen kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittä-
mistä. Edistetään kestävää rakentamista muun muassa Hiilineutraali 
Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti. 

Edistetään kaupunkimaisten pientalojen rakentamista ja rakennuttamis-
ta. Edistetään asukaslähtöistä rakentamista ja rakennuttamista, muun 
muassa ryhmärakennuttamista sekä uusien toimijoiden tuloa asuntora-
kentamismarkkinoille.

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 

Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä.  

Varmistetaan edellytykset rakentaa kolmannes lisää asuntoja kaupun-
kiuudistusalueille vuoteen 2035 mennessä niin, että alueiden asunto-
kannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hal-
linta- ja rahoitusmuototavoitetta.

Tavoite 9. Projektialueet

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
Malmin lentokentän alue. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta 
suunnittelun etenemistä edistetään uusien aluerakentamisprojektien 
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varmistamiseksi. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 
prosenttia.

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä.

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

Vuosittaisesta asuntorakentamisesta noin 50 prosenttia toteutuu täy-
dennysrakentamisena esikaupunkivyöhykkeellä (mukaan lukien kau-
punkiuudistusalueet). Tuotantotavoitteen turvaamiseksi täydennysra-
kentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kan-
nustimia sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä muun muassa 
yhteistyössä valtion kanssa. Keskitetään täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päähän ja huolehditaan alueiden saavutetta-
vuudesta.

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus 
ja eriytymiskehitys. Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uu-
distuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysra-
kentaminen on tärkein tavoite. Peruskorjaussuunnitelmia tehtäessä si-
jaan tulee tutkia, onko tarkoituksenmukaisempaa valita uudistava lisä-
rakentaminen ja tontin käytön tehostaminen.

Kehitetään pysäköintipaikkojen tarpeen arviointia täydennysrakentami-
sen yhteydessä sekä edistetään sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen 
yleistymisen tuomia vaatimuksia pysäköinnin suunnittelulle.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista 
vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Hel-
sinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

Esittelijän perustelut
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Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla (AM-
ohjelma) luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle asuntopolitiikal-
le. Ohjelmaehdotus sisältää 12 tavoitekohtaa, joiden avulla ohjataan 
kaupungin maankäyttöä, asuntotuotantoa, kaupunkirakenteen ja asui-
nalueiden kehitystä, asuntokannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä turva-
taan eri väestöryhmien asumisen mahdollisuudet Helsingissä.

Ehdotus AM-ohjelmaksi 2020 on asian liitteenä 1. Ohjelma sisältää 
päätösehdotukseen nostetut ohjelmakauden tavoitteet sekä niiden pe-
rustelut sekä ajankohtaisen toimintaympäristökuvauksen. Ohjelma on 
laadittu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asumisen yk-
sikössä yhteistyössä AM-sihteeristön kanssa. 

Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Ko-
tikaupunkina Helsinki 2016, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
22.6.2016. Vuoden 2016 ohjelman toteutumista on seurattu vuosittain 
ja seurannasta on raportoitu kaupunginvaltuustolle. Seurantaraportti 
vuodesta 2019 ja edellisen ohjelmakauden arviointi on kirjoitettu osaksi 
toimintaympäristön kuvausta. AM-ohjelma 2020 jatkaa aikaisempien 
ohjelmien linjaa, mutta keskittyy aikaisempaa enemmän sosiaalisen 
kestävyyden vahvistamiseen ja segregaation ehkäisyyn. Ohjelman 
valmistelussa on huomioitu MAL-sopimus vuosille 2020-2031.

Luonnos AM-ohjelmaksi 2020 valmistui kevätkaudella 2020. Luonnok-
sen valmisteluvaiheessa järjestettiin asuntopoliittinen seminaari. Luon-
noksesta pyydettiin lausunnot kesä-syyskuussa 2020 laajalta joukolta 
lautakuntia, neuvottelukuntia sekä ulkopuolisia asiantuntija- ja toimija-
tahoja. Lausunnot ovat asian liitteinä 8-30. Asian liitteenä (liite 6) on 
myös lausunnoista laadittu yhteenveto. Kuntalaisten osalta näkemykset 
pyydettiin Kerro kantasi -kyselyn kautta elo-syyskuussa 2020. Asian liit-
teenä (liite 7) on näistä näkemyksistä laadittu tiivis yhteenveto. 

Kaupunkiympäristölautakunta lausui lautakuntakäsittelyvaiheessa nä-
kemyksenään, että tuotantotavoite nostettaisiin 8 000 asuntoon vuo-
desta 2023 alkaen. Lautakunta perusteli näkemystään, että tällä voi-
daan vastata kysyntään ja jakaa paremmin seudun kasvua tasaisesti 
myös Helsinkiin. Lautakunta piti tärkeänä kaikkien mahdollisuutta hy-
vään asumiseen sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja kohtuu-
hintaisen asumisen edistämistä. Lautakunta korosti lisäksi laadukkaan 
täydennysrakentamisen merkitystä segregaation ehkäisyssä, markki-
naehtoisen pysäköinnin tärkeyttä sekä virkistys-, luonto- ja kulttuuriym-
päristön arvojen sovittamista asuntotuotantotavoitteeseen ja maankäy-
tön tehostumiseen. Valmistelussa on arvioitu, että 7 000 asunnon ta-
voitteella on mahdollista vastaanottaa nykyinen kysyntä ja kasvattaa 
asuntokantaa hintakehityksen maltillisena pitämiseksi. Tuotannon nos-
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taminen 8 000 asuntoon edellyttää resurssien ja investointien kasvat-
tamista.

Liitteenä on kesällä 2020 valmistunut vuosittain laadittava asuntotuo-
tantoennuste vuosille 2020–2035 (liite 2). Ennusteen pohjalta voidaan 
todeta, että asuntotuotantotavoite 7 000 asunnon valmistumiseksi on 
lähivuosien ajalta realistinen. Liitteinä 3 ja 4 on vuoden 2019 rakenta-
misen vuosijulkaisu ja asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu. 

Lokakuussa 2020 asuntotuotantotilanne on hyvä Helsingissä. Raken-
teilla on ollut yhtäjaksoisesti jo yli kahden vuoden ajan yli 10 000 asun-
toa. Tuolla määrällä saavutetaan 7 000 vuosittain valmistuvan asunnon 
tavoite. Rakenteilla olevista asunnoista 3 000 on yksiöitä, joiden keski-
pinta-ala on 31,6 m². Kaksioita on rakenteilla 3 300 ja niiden keskipinta 
on 46,9 m². Kaikista rakenteilla olevista asunnoista 60 prosenttia on 
yhden ja kahden huoneen asuntoja. Perheasuntoja on siten rakenteilla 
yhteensä noin 4 100 asuntoa eli noin 40 prosenttia. Tarkemmin asunto-
tuotantotilannetta syyskuussa 2020 on kuvattu liitteessä 5. 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ehdotuksen AM-ohjelmaksi 2020, 
kaupunginhallitus määrittelee tavoitteiden toteuttamisen edellyttämät 
toimenpiteet ja nimeää niiden vastuutahot erillisellä täytäntöönpano-
päätöksellä. Ohjelmaa on tarkoitus seurata vuosittain kaupunginval-
tuustolle valmisteltavan seurantaraportin myötä nykyisen käytännön 
mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1 AM2020
2 Asuntotuotantoennuste 2020-2035
3 Rakentamisen vuosijulkaisu 2019
4 Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019
5 Asuntotuotantotilanne lokakuu 2020
6 Yhteenveto lausunnoista
7 Yhteenveto mielipiteistä
8 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto
9 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto
10 Vanhusneuvoston lausunto
11 Vammaisneuvoston lausunto
12 Helsingin kaupungin asunnot Oyn lausunto
13 Helsingin kaupungin asunnot Oyn Vuokralaisneuvottelukunnan lausun-

to
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14 Helsingin Asumisoikeus Oyn lausunto
15 Kiinteistö Oy Auroranlinnan lausunto
16 World Student Capital - Pääkaupunkiseudun opiskelijat ryn lausunto
17 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOASin lausunto
18 Suomen opiskelija-asunnot SOA ryn lausunto
19 Nuorisoasuntoliitto ryn lausunto
20 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ryn lausunto
21 Helsingin seudun kauppakamarin lausunto
22 RAKLI ryn lausunto
23 Suomen Vuokranantajat ryn lausunto
24 Kiinteistöliitto Uusimaan lausunto
25 Suomen arkkitehtiliitto ry SAFAn lausunto
26 Asukasliitto ryn lausunto
27 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ryn lausunto
28 Ryhmärakennuttajat ryn lausunto
29 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto
30 Autismiyhdistys PAUT ryn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnonantajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 671

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely

26.10.2020 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli asunto-ohjelmapäällikkö Mari 
Randell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

mari.randell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 560

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginkanslialle:

Helsinki on asuntopoliittisten ohjelmien avulla vaikuttanut kaupungin 
asunto-olojen kehittämiseen vuosikymmenien ajan. Asumisen ja siihen 
liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 –luonnoksessa (AM-
ohjelma) on esitetty kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet seuraaville 
vuosille. Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta erityi-
sesti tavoitteiden sisältöön, tavoitetasoon sekä ohjelman sisällölliseen 
kattavuuteen liittyen.

Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut AM-ohjelman valmiste-
luun. Ohjelmassa on määritelty 12 tavoitetta neljän päämäärän alle. 
Nämä neljä päämäärää ovat riittävän asuntotuotannon määrän varmis-
taminen, asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen, elinvoi-
maiset alueet ja segregaation ehkäiseminen sekä asuntokannan ja 
asunto-omaisuuden kehittäminen. 

Kaupunkiympäristölautakunta pitää hyvänä ohjelmassa esitettyjä tavoit-
teita, jotta varmistetaan riittävä asuntotuotanto, kohtuuhintainen asumi-
nen sekä pyritään tasapainottamaan alueellisia eroja säätelemällä 
asuntojen huoneistotyyppijakaumaa sekä alueellista hallinta- ja rahoi-
tusmuotojakaumaa. Ohjelmassa asetetaan myös määrälliset tavoitteet 
asuntokaavoitukselle ja tontinluovutukselle. 
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Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma on ollut toimi-
va tapa koordinoida Helsingin asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpitei-
tä. Koska kaupunkiympäristön toimiala on keskeisessä roolissa koko 
AM-ohjelman toteuttajana, on erittäin tärkeää, että toimialalle on varattu 
riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi myös tilanteessa, jossa 
talouden kehityskuva on kiristyvä. Asuntotuotanto on merkittävä tulon-
lähde kaupungille.

Riittävä asuntotuotanto

Riittävän asuntotuotannon määrän varmistamiseksi ohjelmassa on 
määritelty tavoitteet asuntotuotannolle, maankäytön suunnittelulle sekä 
maapolitiikalle. 

Asuntotuotantotavoitteen mukaan Helsingissä rakennetaan uudistuo-
tantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vähintään 7000 asuntoa vuo-
dessa. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen tulee jatkossa ole-
maan yhä kalliimpaa. Edellytysinvestointien (kadut, joukkoliikenneyh-
teydet jne.) tekeminen taloudellisesti kiristyvässä tilanteessa tulee 
muodostumaan ongelmaksi. Näin ollen asuntotuotantotavoitetta ei ole 
nyt määritellystä mahdollista nostaa nykyisten resurssien puitteissa, 
vaikka kysyntää todennäköisesti olisikin.

Kaupungin oman uudisasuntotuotannon tavoite esitetään nostettavaksi 
1500 asunnosta 1750 asuntoon vuodesta 2022 alkaen. Tällä tavoin 
saavutettaisiin aikaisempi 25% osuuden taso kaupungin kokonaista-
voitteesta, joka on jo aikaisemmin nostettu 6000 asunnosta 7000 asun-
toon. Oman asuntotuotannon tavoitteen nostaminen nykytasosta on 
erityisesti esitetyllä aikataululla jo vuodesta 2022 alkaen haastavaa. Ti-
lastointimenetelmästä, sekä hankesuunnittelun, suunnittelun ja kilpailu-
tuksen vaatimasta ajasta johtuen vuodelle 2022 esitettyjen hankkeiden 
pitäisi olla suunnitteilla jo tällä hetkellä. Asuntotuotannon näkemyksen 
mukaan tavoitteen nostaminen tulisi tapahtua aikaisintaan vuonna 
2023 jolloin sille voidaan luoda edellytykset hankesuunnittelulla, sekä 
lisäämällä omalle asuntotuotannolle kohdistettavaa tonttivarantoa ja
henkilöresursseja.

Maankäytön suunnittelun osalta tavoitellaan, että asemakaavavaran-
non on mahdollistettava vähintään viiden vuoden asuntotuotanto määri-
tellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan. Vuosittain laaditaan 
asemakaavoja vähintään 700 000 k-m², mikä on ollut viime vuosina ta-
voitteena. Jotta asuntotuotantotaso pysyy riittävän korkealla, ohjelmas-
sa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia. Riittävä asemakaavavaranto 
varmistetaan yleiskaavan toteuttamisohjelmalla, joka tarkistetaan val-
tuustokausittain ja se toimii työkaluna maankäytön ohjelmointiin. Lähi-
vuosina asemakaavoitus tulee tapahtumaan yhä enenevässä määrin 
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täydennysrakentamisalueilla, joten määrällisen tavoitteen saavuttami-
nen tulee viemään aiempaa enemmän resursseja.

Asetettu tavoite mahdollistaa myös nopean väestönkasvun skenaarion, 
mikä lisää samalla paineita palveluverkon ja muiden asumiseen liitty-
vien toimintojen kysynnälle. Erityisesti kaupunkiuudistusalueilla, joissa 
tavoitteena on asuntokannan 30 % lisäys, on erittäin tärkeää, että alu-
eellinen kasvu huomioidaan riittävän aikaisin palveluverkko- ja inves-
tointitarpeissa.

Ohjelman mukaan asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaa-
timusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä 
voidaan vähentää. Tulee kuitenkin huomioida, että poikkeamispäätök-
sien määrä on vähäinen kaikkiin asuinrakentamishankkeisiin verrattu-
na. Nämäkin ovat koskeneet pääsääntöisesti kerrosalan määrää. Laa-
dukas ja monipuolisesti toiminnallinen asuinympäristö tarvitsee toteu-
tuakseen riittävän vahvaa kaavallista ohjausta. Asemakaavamääräys-
ten yhdenmukaistamishanke on toteutettu ja sitä tullaan päivittämään 
tarpeen mukaan. Pientaloalueiden osalta tullaan selkeyttämään ase-
makaavallista ohjausta alueiden uudistamisen edistämiseksi. 

Maapolitiikan tavoitteena on, että kaupunki luovuttaa vuosittain asunto-
tuotantoon tontteja vähintään 4900 asunnon rakentamisen verran. Ai-
empi tavoite perustui kerrosalaan, ei asuntomäärään. Olennaista kau-
pungin kannalta on tuottaa uusia laadukkaita asuntoja, mikä puoltaa 
tavoitteen muutosta. Tämä saattaa kuitenkin kannustaa pienempien 
asuntojen toteuttamiseen, mikä voi osaltaan vaikuttaa asumisen väl-
jyyskehitykseen. Asuntokokoa voidaan kuitenkin tehokkaasti säädellä 
kaupungin taholta edellyttämällä asunnoilta perheasuntovaatimusten 
mukaista huoneiston minimikokoa.

Kaupungin omistamalle maalle asetetun vuotuisen tavoitteen osalta on 
jatkossa huomioitava, että kaupungin omistaman kaavoittamattoman 
raakamaan määrä supistuu vuosittain. Näiltä osin on todennäköistä, et-
tä yksityisten omistamalle maalle kaavoitettavien tonttien osuus tulee 
jatkossa määrällisesti kasvamaan ja kaupungin määrällinen osuus vä-
hentymään. Tavoitetasoa on tällöin syytä arvioida uudelleen kaupungin 
maaomaisuuden suhteessa.

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laa-
tutason ja hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutuksen ohjauksessa. On 
tärkeää, että asuntorakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontin-
luovutuksessa Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman mukai-
sesti ja tämä on tuotukin AM-ohjelmassa esille. Uusien asuntojen ra-
kentaminen tapahtuu tulevaisuudessa suurelta osin tulevilla projektia-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2020 13 (25)
Kaupunginhallitus

Asia/14
02.11.2020

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
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

lueilla, joiden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on ilmastotavoitteiden 
myötä noussut tavoite alueellisesta hiilineutraalisuudesta.

Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen

Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaamiseksi AM-ohjelmassa 
on määritelty tavoitteet asuntojen alueellisille hallinta- ja rahoitusmuo-
doille, huoneistotyyppijakaumalle, asuntorakentamisen kehittämiselle 
sekä asukasrakenteelle ja erityisryhmille. Kaupunkiympäristölautakunta 
katsoo, että monipuolisuuden turvaaminen on erittäin tärkeää sekä 
segregaation ehkäisemiseksi että resilienssin varmistamiseksi tilan-
teessa, jossa kaupunkikehityksen näkymät sisältävät suuria epävar-
muuksia.

Ohjelman mukaan asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mu-
kainen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kaikilla alueilla ja niiden on 
tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Hallinta- ja ra-
hoitusmuototavoite on, että vuosittaisesta asuntotuotannosta 25 % on 
pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja, 10 % pitkäaikaisesti 
säänneltyjä ARA-asumisoikeusasuntoja, 20 % lyhytaikaisesti säännel-
tyjä ARA-vuokra-asuntoja, Hitas- ja hintakontrolloituja omistusasuntoja 
ja muita asuntoja sekä 45 % sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-
asuntoja. Hallinta ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan tontinluo-
vutuksella ja maankäyttösopimuksilla. Tavoitetta noudatetaan kaupun-
gin, valtion ja yksityisten tahojen omistamalla ja luovuttamalla maalla.

Hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta nyt AM-ohjelmaan erillisenä vuosi-
tavoitteena kirjatun 10 % ARA-asumisoikeusasuntotuotannon osalta 
nähdään kirjauksessa riskinä, että nyt erikseen määritelty rahoitusmuo-
to prosenttiosuuksineen saattaisi toimia rahoitusmuodon käyttöä rajaa-
vana tekijänä. Näiltä osin lautakunta ehdottaa kyseisen rahoitusmuo-
don sisällyttämistä osaksi välimuodon tuotantoa ja erillisen selkeän kir-
jauksen tekemistä tämän rahoitusmuodon vähimmäistuotantovelvoit-
teen osuudesta. Näin ARA-asumisoikeustuotantoa voitaisiin määrälli-
sesti kasvattaa nyt määritettyä 10% osuutta runsaammin niissä koh-
teissa, joissa kyseinen rahoitusmuoto on erityisen toivottua alueen ko-
konaisuus huomioiden. 

AM-ohjelmalla halutaan varmistaa riittävä perheasuntojen määrä. Ker-
rostalotuotannosta Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien tont-
tien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 % toteutetaan per-
heasuntoina. AM-ohjelman jatkovalmistelussa tulisi harkita asuntojen 
huoneistotyyppijakaumasääntelyn kehittämistä niin, ettei ikkunattomia 
tai vain ns. sisäikkunallisia huoneita (huoneet, joiden ikkuna avautuu 
vain huoneiston sisätiloihin)  hyväksytä huoneiksi perheasuntovaati-
muksen täyttymistä tarkasteltaessa.
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Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon 
luovutettavilla tonteilla asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40-50 % 
toteutetaan perheasuntoina. Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan 
poiketa alueilla, joilla perheasuntojen määrä on riittävä. Vuokra- ja 
asumisoikeusasuntotuotannossa varmistetaan riittävä huoneistotyyp-
pien monipuolisuus. Tarvittaessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-
alatavoitetta.

Huoneistotyyppijakaumaa on ohjattu joustavalla huoneistotyyppijakau-
man ohjausmallilla. Kysynnän mukaan uudiskohteita voidaan rakentaa 
esimerkiksi eri alueille hieman erityyppisellä asuntojakaumalla. Jousta-
va huoneistotyyppijakauman ohjausmalli on varmistanut monipuolisen 
uudistuotannon ja estänyt pienten asuntojen keskittymät. Onkin tärke-
ää, että tasapainoinen asuntokanta turvataan myös jatkossa huoneisto-
tyyppijakauman sääntelyllä. 

Helsingissä on kansallisesti ja kansainvälisesti vertaillen paljon pieniä 
asuntoja, joissa asutaan myös suhteellisen ahtaasti. Helsingissä val-
mistuneiden kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on pienentynyt. Asunto-
jen väljyyskehitykseen on kiinnitettävä huomioita ja sitä tulee pystyä 
ohjaamaan. Koronakriisi on lisännyt merkittävästi ihmisten asunnois-
saan käyttämää aikaa sekä etätyön lisääntymisen että pandemian ai-
heuttamien rajoitusten kautta. Sekä helsinkiläisten lapsiperheiden tar-
peisiin että kansainvälisen asiantuntijatyövoiman houkuttelemiseksi on 
tärkeä varmistaa riittävän suurten perheasuntojen tuotanto.

Helsingin tavoitteena on tiivis kaupunkirakenne, mutta kaupunkimaisten 
pientalojen tarjontaan tulisi myös kiinnittää huomiota täydennysraken-
tamisessa, jotta mahdollistetaan monipuolinen ja houkutteleva asunto-
tarjonta sekä tasapainoinen asukasrakenne. Ohjelmassa onkin määri-
telty Asuntorakentamisen kehittäminen -tavoitteen osalta kaupunki-
maisten pientalojen rakentamisen ja rakennuttamisen edistäminen. 
Tämän lisäksi ohjelmassa jatketaan monipuolisen kerrostalorakentami-
sen ja asumisen kehittämistä, edistetään kestävää rakentamista HNH-
ohjelman mukaisesti sekä edistetään asukaslähtöistä rakentamista, ku-
ten ryhmärakennuttamista, sekä edistetään uusien toimijoiden tuloa 
asuntorakentamismarkkinoille.

Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Elinvoimaisten alueiden ja segregaation ehkäisemisen saavuttamiseksi 
AM-ohjelmassa on määritelty tavoitteet kaupunkiuudistuksen mallista ja 
alueista, keskeiset aluerakentamiskohteet sekä tavoite täydennysra-
kentamisen osuudesta asuntorakentamisessa. 

Asuinalueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kehitetään poikkitoi-
mialainen kaupunkiuudistuksen malli. Ohjelmakaudella kaupunkiuudis-
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tusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Näille 
alueille halutaan rakentaa kolmannes lisää asuntoja vuoteen 2035 
mennessä sekä varmistaa, että alueiden asuntokannan hallintamuoto-
jakauma kehittyy kohti kaupungin hallintamuototavoitetta. Tavoitteena 
on, että alueiden elinvoima ja houkuttelevuus lisääntyvät. Määrällinen 
tavoite alueiden asuntomäärän lisäämiseksi on merkittävä. Kaupun-
kiuudistuskohteita suunniteltaessa ja toteutettaessa ensisijaisena pää-
määränä tulisi olla alueiden vetovoiman ja houkuttelevuuden lisäämi-
nen, jotta alueiden kehittämistavoitteet saavutetaan. Alueilla on nykyi-
sellään suhteellisen paljon vuokra-asuntoja, joten alueiden asuntokan-
nan tasapainottaminen ohjelman mukaisesti on haastava, mutta tärkeä 
tavoite. Kaupunkiympäristön toimiala varmistaa toiminnallaan tavoittei-
den saavuttamisen.

AM-ohjelmaan tarvitaan mukaan myös virkistys- ja viheralueet ja asu-
misen laatu mukaan lukien pihojen ja lähivirkistysalueiden laatu. Nyt 
ohjelma käsittelee lähinnä asumista ja liikennettä. Viheralueet ovat osa 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja osa terveellistä asuinympäristöä. 
Palveluverkko ja viherrakenne sekä muu kaupunkirakenne tukevat 
asumisen edellytyksiä ja nämä ovat keskeisiä huomioitavia lähtökohtia 
tavoitteiden tukena. Esimerkiksi täydennysrakentamishankkeiden tulisi 
mahdollistaa ympäröivän asuinalueen palveluiden ja julkisen kaupunki-
tilan kehittämistoimenpiteet, jotka parantavat myös olevien asukkaiden 
hyvinvointia. Erityisesti pienten asuntokuntien suuri osuus edellyttää 
myös ulkotilojen laadukasta palvelutarjontaa täydennysrakentamisen 
yhteydessä. Asuntojen suhde ympäröivään maisemaan, viihtyisyys ja 
virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä asumisen laatutekijöitä.

AM-ohjelmaluonnoksen täydennysrakentamista koskevan tavoitteen 
mukaan vuosittaisesta asuntorakentamisesta 50 prosenttia toteutuu 
täydennysrakentamisena. On tärkeätä estää segreaation alueellinen 
keskittyminen tasapainottamalla täydennysrakentamisen kautta myös 
asuntojen alueellista hallintamuotojakaumaa. Kaupunkiympäristön toi-
miala on laatinut täydennysrakentamisen edellytyksiä kartoittavan selvi-
tyksen ja asukaskyselyn, jossa täydennysrakentamista kuvattiin asun-
toyhtiöiden näkökulmasta haastavaksi ja monitahoiseksi prosessiksi. 
Rahoitus- ja hallintamuodolla on selvityksen perusteella merkittävä vai-
kutus suunnitellun uuden kohteen toteutumistodennäköisyyteen. Täy-
dennysrakennettaville alueille (sekä kaupungin vuokra-alueet että yksi-
tyisen omistamat alueet) sijoittuvien uusien kohteiden rahoitus- ja hal-
lintamuotojen määrittelyn tulee siksi olla riittävän joustavaa. Tavoittee-
nasettelussa ei tule painottaa liian tiukasti hallintamuotojen prosenttio-
suuksien alueellista toteutumista, vaan ensi sijassa monipuolisen hy-
vän asumisen edistämistä soveltaen myös monipuolisesti erilaisia ra-
hoitusmahdollisuuksia ja ns. välimuotojen asuntotuotantoa.
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Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittäminen

Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittämiseksi ohjelman tavoit-
teina on vanhan rakennuskannan uusiokäytön sekä ullakko- ja lisäker-
rosrakentamisen edistäminen. Kaupungin toimin edistetään myös his-
sien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Osa uusista asunnoista rakentuu käyttötarkoituksen muutosten kautta. 
Ohjelmaluonnoksen tavoitteissa todetaan, että vanhan rakennuskan-
nan uusiokäyttöä tulee edistää siten, että samanaikaisesti varmistetaan 
toimitilojen riittävyys eri alueilla. Myös yleiskaavassa on sama tavoite 
toimitilojen riittävyyden varmistamisesta. Tämän tavoitteen lisäksi tulee 
käyttötarkoituksen muutoksissa huomioida asuntokanta, jota käyttötar-
koituksen muutokset toimitiloista asumiseen tuottavat ja näissäkin to-
teuttaa AM-ohjelman tavoitteita laadukkaasta ja viihtyisästä asumisesta 
sekä alueellisesti tasapainoisesta kehityksestä. 

Kaupungin oman asuntokannan osalta tavoitteina ohjelmassa ovat 
asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säilymisestä sekä vuokran 
ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä huolehtiminen. Asunto-
kannan peruskorjaustoiminnassa sitoudutaan Hiilineutraali Helsinki 
2035 –toimenpideohjelman tavoitetasoihin. Samoin kaupungin asunto-
omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan.

AM-ohjelmaluonnoksessa todetaan asuntotuotantoedellytysten varmis-
tamisen edellyttävän vahvaa kaupunkitasoista yhteistyötä ja koordinaa-
tiota. Vuotuisen asemakaavatavoitteen (700 000 kerrosalaneliömetriä) 
saaminen oikea-aikaisesti ja suunnitellusti toteutukseen edellyttää 
myös toimialan sisällä aktiivisempaa yhteistyön tiivistämistä ja proses-
sien kehittämistä. Kaupunkiympäristön toimiala on kehittämässä asun-
torakentamisen prosessia, jonka tavoitteena on AM-ohjelmassa määri-
tettyjen asuntorakentamisen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden to-
teutumisen edistäminen.  Prosessin on tarkoitus valmistua vuoden 
2020 lopulla.

Kokonaisuutena AM-ohjelma antaa hyvät lähtökohdat asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön suunnittelulle.

Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kasvun tasaisesta 
luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa seudun kas-
vua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nostaa asuntotuo-
tantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyntään. Tähän 
kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoitetta tulee 
nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä vuodesta 
2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittävällä tavalla.
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Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

Yksi tärkeä keino rakentamisen kustannusten alentamiseksi on jatkaa 
työtä markkinaehtoisen pysäköinnin edistämiseksi.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä myös esimerkiksi maankäyttö-
maksuja alentamalla. 

Lautakunta muistuttaa, että laadukas täydennysrakentaminen koko 
kaupungin alueella on yksi tämän ohjelman keskeisimmistä keinoista 
ehkäistä segregaatiota.

Lautakunta korostaa, että kaupungin kasvaessa on huolehdittava siitä, 
että virkistys- ja luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön arvot yhteen-
sovitetaan huolellisesti kasvavan Helsingin tarpeita palvelevan asunto-
tuotantotavoitteen ja maankäytön tehostumisen kanssa.  

Lautakunta toteaa, että tässä lausuntovaiheessa kaikkiin kysymyksiin 
ei ole nyt otettu kantaa, vaan ne kysymykset, joista on selviä painotu-
seroja valtuustoryhmien välillä, ratkaistaan prosessin siinä vaiheessa, 
kun luonnoksen seuraava versio on valmis. Näitä kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hallintamuotojakauman painotukset, myös tuotantotavoit-
teen 1000 asunnon noston osalta. Muita vastaavia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hitas-järjestelmän jatko ja linjaukset asuntojen kokojakau-
masta.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kas-
vun tasaisesta luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa 
seudun kasvua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nos-
taa asuntotuotantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyn-
tään. Tähän kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoi-
tetta tulee nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä 
vuodesta 2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittä-
vällä tavalla.
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Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

Yksi tärkeä keino rakentamisen kustannusten alentamiseksi on jatkaa 
työtä markkinaehtoisen pysäköinnin edistämiseksi.

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien äärellä myös esimerkiksi maankäyttö-
maksuja alentamalla. 

Lautakunta muistuttaa, että laadukas täydennysrakentaminen koko 
kaupungin alueella on yksi tämän ohjelman keskeisimmistä keinoista 
ehkäistä segregaatiota.

Lautakunta korostaa, että kaupungin kasvaessa on huolehdittava siitä, 
että virkistys- ja luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön arvot yhteen-
sovitetaan huolellisesti kasvavan Helsingin tarpeita palvelevan asunto-
tuotantotavoitteen ja maankäytön tehostumisen kanssa.  

Lautakunta toteaa, että tässä lausuntovaiheessa kaikkiin kysymyksiin 
ei ole nyt otettu kantaa, vaan ne kysymykset, joista on selviä painotu-
seroja valtuustoryhmien välillä, ratkaistaan prosessin siinä vaiheessa, 
kun luonnoksen seuraava versio on valmis. Näitä kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hallintamuotojakauman painotukset, myös tuotantotavoit-
teen 1000 asunnon noston osalta. Muita vastaavia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi hitas-järjestelmän jatko ja linjaukset asuntojen kokojakau-
masta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444
anne.karlsson(a)hel.fi

Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800
pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483
heikki.salmikivi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

II Asuntotilanne ja kehityssuunnat

Kysyntä kohtuuhintaiselle asumiselle on voimakasta, sillä asuntojen 
hinnat ja vuokrat ovat nousseet kaikilla kalleusalueilla vuodesta 2016 
alkaen. Kohtuuhintaisen asumisen tulee turvata jatkossakin mm.  ARA-
asuntotuotantoa lisäämällä. Pitkäaikaisesti säänneltyjen ARA-vuokra-
asuntojen määrän tulisi olla korkea. Asumisneuvonta on tärkeää ja tar-
peellista ja se on nostettu myös valtion asunnottomuushankkeessa yh-
deksi pääkehittämisen kohteeksi. Asumisneuvontaa on seuraavina 
vuosina tarpeen laajentaa kaikkien asumista järjestävien tahojen käyt-
töön.

III Asuntopoliittiset tavoitteet/Päämäärä II, asuntotuotannon monipuolisen laadun 
turvaaminen erityisryhmät Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

AM-ohjelma: Kaupunki kehittää erityisryhmien asumisen prosesseja 
kokoamalla ja priorisoimalla vuosittain tilatarpeet kunkin erityisryhmän 
osalta. Asukasvalinnalla ja asumisneuvonnalla huolehditaan jatkossa-
kin asunnottomuusuhan alla olevista. Asukasvalintaprosessiin tulee 
kiinnittää huomiota ja valintoja kohdistaa juuri näihin erityisryhmissä 
oleviin asiakkaisiin yhä lisääntyvästi (subjektiivinen oikeus). Kaupunki-
konsernin omistamissa esteettömissä asunnoissa eri puolilla kaupunkia 
asuu mm. vaikeavammaisia helsinkiläisiä, joiden palvelu järjestetään 
palveluasumispäätöksellä kotiin, omaishoidon tuella tai muilla yksilölli-
sillä ratkaisuilla. On tärkeää, että liikenteellinen verkosto tukee kotiin 
annettavien palvelujen mahdollistamista. Asunnon lisäksi asuin- ja lä-
hiympäristön tulee olla esteettömiä. Kaavoituksella ja liikennesuunnitte-
lulla varmistetaan kaupunkirakenteellinen toimivuus ja hyvä saavutetta-
vuus. Julkisten rakennusten tulee olla kaikille saavutettavia ja esteet-
tömiä. Yleiset alueet, kadut ja reitit, talvikunnossapito, puistot, lähilii-
kuntapaikat ja valaistus tulee rakentaa kaikille soveltuviksi ja esteettö-
miksi.

Mielenterveyskuntoutujat:
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AM-ohjelma: Lainsäädännön perusteella subjektiivinen oikeus asun-
toon on lastensuojelun asiakkailla kehitysvammaisilla, vaikeavammai-
silla, kriisiasuntoa tarvitsevilla sekä mielenterveyskuntoutujilla. Sosiaali- 
ja terveystoimialan juridisen tuen mukaan MTL:n 5 §:n yksityiskohtai-
sista peruste-luista (HE 201/1989) ilmenee, että kunnalla on erityinen 
järjestämisvelvollisuus vain, kun kyse on vaikeavammaisten mielenter-
veysongelmaisten palveluasumisesta. Siten MTL:n 5.2 § ei ole subjek-
tiivinen oikeus asumisen osalta. Laissa viitataan normaaliin sosiaalipal-
veluun, jossa järjestämisvastuu ja päätösvalta ovat sosiaalihuollolla.

Sosiaalihuoltolain 17 ja 22 §:n mukaan tuki- ja palveluasumisen järjes-
täminen kuuluu sosiaalipalveluina annettaviin asumispalveluihin. Mah-
dollisuus tuki- ja palveluasuntoon tulee järjestää ensisijaisesti silloin, 
kun henkilön hoito voidaan sairaalassa tapahtuvan hoidon sijasta jär-
jestää avohoitona. Mielenterveydenhäiriöitä potevien henkilöiden osalta 
kysymykseen tulisi lähinnä tukiasuminen, jossa asumisen omatoimi-
suus korostuu, mutta johon liittyy myös riittävä henkinen tuki ja hoiva 
päivittäisistä toiminnoista selviämiseen. Jos ravitsemukseen, perushy-
gieniaan tai päivittäisten asioiden hoitoon liittyvät toimet edellyttävät lä-
hinnä henkilön teknistä auttamista, tulee kysymykseen palveluasumi-
nen, jolloin asioiden hoitoon liittyvien palvelujen tulisi olla saatavilla 
asunnon välittömässä läheisyydessä. Sosiaalihuoltolain 17 §:n 2 mo-
mentin (381/87) ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluis-
ta ja tukitoimista annetun lain 8 §:n 2 momentin nojalla on kunnalla eri-
tyinen velvollisuus järjestää myös vaikeavammaisiksi katsottavien mie-
lisairaiden ja mielenterveydenhäiriöitä potevien henkilöiden tarvitsema 
palveluasuminen. Säännöksellä pyritään poistamaan epätarkoituksen-
mukaista laitoshoitoa samoin kuin korostamaan avohuollon ensisijai-
suutta mielisairauksien ja muiden mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. 
Hoitoaikojen lyheneminen tulee lisäämään painetta säännöksessä tar-
koitetun asumisen (tuki- ja palveluasumiseen kuuluvien palvelujen) jär-
jestämiseksi.

Mielenterveysasiakkaan kuntoutuspolku ylittää toimialarajat; kuntoutu-
minen yltää palvelu-asumiseen ja omaan kotiin vietäviin tuettuihin pal-
veluihin. Kuntoutumispolun pullonkaulana jo vuosia kuntoutujille sopi-
vien asuntojen puute. Asuntojen tarve voidaan arvioida psykiatrisessa 
sairaalassa asumista jonottavien määrällä: 50.

Lastensuojelun jälkihuoltoasiakkaat:

Lastensuojelulaki (§ 76 a) velvoittaa kuntaa viivytyksettä korjaamaan 
asumisolot tai järjestämään tarpeen mukaisen asunnon lastensuojelun 
jälkihuollon piirissä olevalle asiakkaalle. Tämä on subjektiivinen oikeus. 
Kaupungilla tulee olla riittävä määrä asuntoja tarjottavaksi nuorille.  
Vuosittain tulee noin 250 uutta nuorta jälkihuollon piiriin. Nuoret saavat 
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tarvitsemansa sosiaalihuollon tuen kotiinsa. Vuositasolla on huolehdit-
tava, että tuetussa asumisessa on 80 asunnon vuosikierto. Itsenäises-
sä asumisessa tarvitaan vuosittain 170 asuntoa. 

Vammaistyö:

Vammaisten helsinkiläisten määrä kasvaa tulevinakin vuosina sekä 
muuttovoittona muualta Suomesta, että maahanmuuton seurauksena. 
Henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä on kas-vanut v. 2018-2019 
neljällä prosentilla. Erityishuollon asiakkaiden (kehitysvammahuollon 
palveluihin oikeutettujen) määrä on kasvanut 2015-2018 yhteensä 8,2 
%. Heistä tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on kasvanut 
v. 2015-2018 yhteensä 16,8 %, v. 2018-2019 kasvu on ollut 8 %.

Vammaistyön SAS-työryhmän (selvitys-arviointi-sijoitus) jonossa on 
heinäkuussa 2020 uusia kehitysvammaisia asiakkaita eri asumismuo-
toihin 160, joista kiireellisiä asunnon tarvitsijoita 31. Asunnon vaihtojo-
nossa on 41 kehitysvammaista henkilöä. Vaikeavammaisten palvelua-
sumiseen eri asumismuotoihin jonottaa 27 henkilöä ja asunnon vaihto-
jonossa on 27 henkilöä. Sosiaalihuoltolain (ShL) mukaiseen asumiseen 
on jonossa 25 henkilöä.

Vammaistyöllä on omana tehostetun palveluasumisen yksikköinä kol-
me vaikeavammaisten palveluasumisryhmää, yhteensä 40 asuntoa sa-
telliittiasuntoineen. Tulevina vuosina tulee varautua ainakin yhden uu-
den vaikeavammaisten palveluasumisryhmän rakentamiseen osana ta-
vanomaista kerrostaloasumista.

Sosiaalilautakunnan v. 2008 hyväksymän kehitysvammaisten asumi-
sen kehittämishankkeen, ASU-hankkeen mukaisesti uudet rakennetta-
vat yksiköt osittain korvaavat vanhentuneita asumisyksikköjä, mutta 
turvaavat myös itsenäistyvien nuorten asumisen heidän muuttaessaan 
lapsuudenkodeistaan. Näitä asumishankkeita on rakenteilla eri puolille 
kaupunkia mutta edelleen on vanhentuneita ja tiloiltaan epätarkoituk-
senmukaisia asumisyksiköitä, joita korvaamaan tarvitaan uusia ryhmä-
koteja ja asuntoryhmiä. Koska myös kehitysvammaisten henkilöiden 
elinikä on pidentynyt, tarvitaan ikääntyville, muistisairaille asiakkaille 
raskaammin tuettua palvelua tehostetun palveluasumisen ryhmäko-
deissa. Tavallisiin kerrostaloihin rakennettavien asumisyksiköiden li-
säksi tarvitaan erillisrakennuksia vaativaa tukea tarvitseville kehitys-
vammaisille ja autismin kirjon asiakkaille.

Ryhmäkotien ja asuntoryhmien läheisyydessä, n. 500 metrin säteellä, 
asuu kehitysvammaisia henkilöitä tuetussa asumisessa. Läheisen 
asumisyksikön henkilöstö tuottaa heidän palvelunsa yksilöllisesti kotiin 
annettavina palveluina. Asunnot on osoitettu heille kaupungin omasta 
asuntokannasta. Tuettu asuminen on kasvava asumismuoto ja polku 
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kevyempään asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja palvelua-
sumisesta. Näitä asuntoja tarvitaan edelleen vuosittain 10-20.

Kehitysvammaiset lapsuudenkodeissaan ja erilaisessa ryhmäasumi-
sessa tai tuetusti asuvat henkilöt ovat oikeutettuja päiväaikaiseen toi-
mintaan ja työtoimintaan. Nykyisellään vammaistyö ostaa näitä palvelu-
ja eri palveluntuottajilta, koska kaupungin omaa toimintaa ei ole riittä-
västi. Kuitenkin kaupungin omana toimintana järjestettävät päiväaikai-
set ja työtoiminnat ovat kustannuksiltaan edullisempia, joten toiminta-
keskuksia tulisi jatkossa perustaa niille asuinalueille, joilla palvelun 
käyttäjiä asuu eniten, pohjoisiin ja itäisiin kaupunginosiin. 

Sosiaalihuoltolain (ShL) mukaisessa asumispalvelussa asuu henkilöitä, 
joilla on mm. autismin kirjoon liittyviä toiminnanohjauksen vaikeuksia ja 
tuen tarvetta. Vammaistyön sosiaaliohjaajat käyvät sovitusti antamassa 
kotiin vietävää tukea yksittäisiin asuntoihin, mutta osa näistä asiakkais-
ta tarvitsee myös yhteisöllistä asumista, vammaistyöllä on ShL-
asumista yhdessä yksikössä 14 asuntoa. Tulevina vuosina tulee varau-
tua ainakin yhden uuden ShL-palveluasumista tuottavan yksikön raken-
tamiseen osana tavanomaista kerrostaloasumista.

Seniorikeskukset:

Helsingin kaupungin seniorikeskusten tulee olla ikääntyneille ihmisille 
suunnattua lähipalvelua ja niiden tulee sijaita liikenteellisesti helposti 
saavutettavilla sijainneilla. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat ikään-
tyneille tärkeitä. Seniorikeskusten läheisyydessä tulisi sijaita ikäänty-
neille suunnattuja esteettömiä ja turvallisia asuntoja, mutta niin, että 
asukaskunnassa on kaikenikäisiä ihmisiä. Erilaiset yhteisöasumisen 
hankkeet ovat kannatettavia myös ikääntyneiden näkökulmasta. Ikään-
tyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan sellaisia asumisratkai-
suja, jotka asettuvat tehostetun palveluasumisen ja kaikenikäisten jou-
kossa olevan tavallisen asumisen väliin. Ikääntyneiden välimuotoinen 
asuminen täyttää asunnon tavalliset tunnusmerkit ja se tarkoittaa koh-
teita, joissa asumiseen yhdistyy ikäspesifisiin tarpeisiin vastaavia rat-
kaisuja. Asuminen erotetaan tällöin selkeästi palveluista.

Edistetään ikääntyneiden välimuotoista asumisen syntymistä kaavoi-
tuksessa, asuntotuotannossa ja tontinluovutusehdoissa.

Lisätiedot
Katariina Siitonen, suunnittelija, puhelin: 310 28429

katariina.siitonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 150
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät ja sujuvasti saavutettavat va-
paa-ajan palvelut ja vapaa-ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on 
merkittävä palveluiden tuottaja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on 
myös parantaa koko vapaa-ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta 
mukaan lukien muiden sektoreiden toimijat. Uusien asuinalueiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuulemi-
seen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
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strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään (4) kappaleen loppuun. Uusien asuinaluei-
den suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuule-
miseen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (5) perään. 

Lautakunta haluaa kiinnittää huomioita siihen, että uusia alueita tulisi 
kehittää ja suunnitella niin, että ravintola ja klubitoiminta voidaan toteut-
taa.

Kannattaja: Mika Ebeling
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Vastaehdotus 3:
Arja Karhuvaara: kappaleeseen 4, riville 9 lisätään sanat: ...(hyvät) ja 
sujuvasti saavutettavat vapaa-ajan palvelut.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Arja Karhuvaaran vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Niilo Toivo-
nen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 2
Mika Ebeling, Sami Muttilainen

Tyhjä: 6
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmy-
ar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Poissa: 0

Äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Sami 
Muttilaisen vastaehdotuksen 2 äänin 5–2. (6 tyhjää) 

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi


