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Kokousaika 07.02.2022 16:00 - 17:54

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana (etänä) pormestari
Sinnemäki, Anni (etänä) apulaispormestari

varapuheenjohtaja
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari

varapuheenjohtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Halla-aho, Jussi (etänä)
Iskanius, Anniina (etänä)
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Sarkomaa, Sari (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä) apulaispormestari
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit (etänä)
Pulkkinen, Suvi (etänä) varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Aalto, Laura (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Jolkkonen, Juha (etänä) sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu (etänä) kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Lehmuskoski, Ville (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
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Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija

poistui 17:34, poissa: 109 - 121 §
Snellman, Johanna (etänä) viestintäasiantuntija
Selkiaho, Sanna (etänä) hallintosuunnittelija

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
98-121 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
98 §, 109 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
99-108 §, 111-121 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
110 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Selkiaho hallintosuunnittelija
98-121 §
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§ Asia

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

99 Asia/2 V 16.2.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo)

100 Asia/3 V 16.2.2022, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäis-
hinnan korottaminen

101 Asia/4 V 16.2.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mi-
rita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) 
muuttamisesta

102 Asia/5 V 16.2.2022, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja in-
terventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä

103 Asia/6 V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten 
arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

104 Asia/7 V 16.2.2022, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-
pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi

105 Asia/8 V 16.2.2022, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen 
toimintaedellytysten turvaamisesta

106 Asia/9 V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen suju-
voittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

107 Asia/10 V 16.2.2022, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasa-
lon liikuntapuistoon

108 Asia/11 V 16.2.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehi-
tyksen tukemisen lopettamiseksi

109 Asia/12 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaupunkistrategiaa kos-
kevassa kanteluasiassa

110 Asia/13 Edustajat Helsingin seudun yhteistyökokouksessa valtuustokaudella 
2021-2025

111 Asia/14 Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2022 lukien

112 Asia/15 Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan viran 
määräaikainen täyttäminen 1.3.2022 lukien

113 Asia/16 Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi
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114 Asia/17 Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutok-
sen nro 12670 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

115 Asia/18 Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

116 Asia/19 Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

117 Asia/20 Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen

118 Asia/21 Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite vaihtoehdosta Topeliuksenka-
dun suunnitellulle raitiotieliikenteelle

119 Asia/22 Valtuutettu Katju Aron aloite nimikkoniittylajitelman kehittämisestä 
Helsingille

120 Asia/23 Kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

121 Asia/24 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 98
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Paavo Arhin-
mäen ja Sari Sarkomaan sekä varatarkastajiksi Anniina Iskaniuksen ja 
Nasima Razmyarin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti 
varatarkastajaksi Tuomas Rantasen sijaista Anniina Iskaniuksen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Paavo 
Arhinmäen ja Sari Sarkomaan sekä varatarkastajiksi Tuomas Rantasen 
ja Nasima Razmyarin.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 99
V 16.2.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo)

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa:

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankoh-
dasta lukien 31.12.2080 saakka sekä

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti myöhemmin päätettä-
västä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 8.2.2021 § 114 varannut seuraavat kerrostaloton-
tit asumisoikeusasuntojen toteuttamista varten:
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 Kuninkaantammen tontti 33414/1 varattiin yhteisesti ES-
Laatuasunnot Oy:lle ja ES-Laatuasumisoikeus Oy:lle

 Kuninkaantammen tontti 33415/1 varattiin yhteisesti Kastelli-talot 
Oy:lle ja Woodcomp Oy:lle

 Kuninkaantammen tontti 33419/1 varattiin Aso-asunnot Uusimaa 
Oy:lle 

 Honkasuon tontti 33367/1 varattiin kaupunkiympäristön toimialan 
asuntotuotantopalvelulle.

Edellä mainittuun varauspäätökseen sisältyi myös Kuninkaantammen 
kerrostalotontti 33416/1, joka varattiin vapaarahoitteisen, hintakontrol-
loidun asuntotuotannon toteuttamista varten Mangrove Rakennuttaja 
Oy:lle. 

Asemakaava-, tontti- ja maaperätiedot

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 § hyväksynyt Kuninkaantammen 
Lammenrannan alueen asemakaavamuutoksen nro 12401. Asema-
kaavan muutos on tullut voimaan 27.10.2017. Asemakaavan mukaan 
tontit 33414/1, 33415/1, 33416/1 ja 33419/1 kuuluvat asuinkerrostalo-
jen (AK) korttelialueeseen, jossa rakennusten kerrosluku vaihtelee nel-
jästä viiteen. Tonttien tehokkuusluvut (e) vaihtelevat välillä 1,13–1,26. 
Kaavamääräysten mukaan rakennettavien rakennusten tulee olla julki-
sivuiltaan ja rakenteiltaan pääosin puuta. Rakentamisessa on pyrittävä 
korkeaan energiatehokkuuteen ja tonteilla on tuotettava uusiutuvaa 
energiaa. Asuntotonttien kaikki pysäköintipaikat sijoittuvat Lammenran-
nan autopaikkatontille toteutettavaan pysäköintilaitokseen, jonka hallin-
nointia varten tullaan perustamaan pysäköintiyhtiö. Asuntotontit tekevät 
pysäköintiyhtiön kanssa autopaikkojen osalta merkintä-, käyttö- ja muut 
tarvittavat sopimukset, joilla varmistetaan pysäköintilaitoksen toteutus 
ja kustannusten jako käyttäjien kesken. 

Kuninkaantammen tontit sijoittuvat Paletinkierto ja Vedenkierto nimis-
ten katujen varteen. Tonttien rakentamiskelpoisuus on varmistettu esi-
rakentamalla koko Lammenrannan kaava-alue ylipengermassoilla. 

Honkasuo on kaavoitettu pientalovaltaiselle asumiselle. Kaavamää-
räysten mukaan koko kaava-alueella noudatetaan matalaenergiaraken-
tamisen periaatteita ja sovelletaan uusiutuvan energian hyödyntämistä. 
Puurakentamiseen velvoittava kaavamääräys koskee koko kaava-
aluetta. 

Honkasuon Perhosniityn asemakaava 11870 on vahvistunut 29.8.2012. 
Tontti 33367/1 on merkitty nelikerroksisten asuinrakennusten korttelia-
lueeksi (A), jonka rakennusoikeus on ilmaistu luvuin 6 350 k-m² + m 
550 k-m². Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan neliömetrimää-
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rän ja toinen luku myymälätilaksi varattavan kerrosalan neliömäärän. 
Tontille saa sijoittaa päivittäistavaramyymälän. Tontin pinta-ala on 8 
531 m² ja tonttitehokkuusluku on e=0,8.  Tontti sijaitsee osoitteessa 
Perhosenkierto 29.

Vuokrausperiaatteet

Tontit 33414/1 (AK), 33415/1 (AK), 33419/1 (AK) ja 33367/1 (A)

Säänneltyyn tuotantoon varattujen tonttien vuokrausperiaatteet perus-
tuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) pitkän korko-
tuen asuntotuotannolle määrittelemiin rakennusmaan vuotta 2022 kos-
keviin aluekohtaisiin enimmäishintoihin, joissa huomioidaan tontin tule-
va hallinta- ja rahoitusmuoto, sijainti, tuleva rakennustyyppi (kerrosta-
lo/pientalo) sekä mahdolliset ARA:n hyväksymät hintaa korottavat eri-
tyistekijät. Kuninkaantammessa ja Honkasuolla hintaa korottavia tekijöi-
tä, kuten läheisyys merenrantaan taikka raideliikenteen asemalle, ei 
ole, mistä syystä rakennusoikeuden yksikköhinta määräytyy yksino-
maan ARA:n hyväksymän aluekohtaisen enimmäishinnan perusteella.  

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 5.5.2021 § 101 ja 6.5.2020 § 130 vahvistanut 
Kuninkaantammessa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien vuokrausperi-
aatteet seuraavasti: 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33399/5 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotonttien (AK) 333417/1, 333417/2, 33418/1 ja 
33420/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana val-
tion tukeman vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33398/2 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon 
osalta vähintään 28 euroa. 

 Asuinkerrostalotontin (AK) 33399/4 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuin-
kerrosneliömetrihintana hintakontrolloidun (puoli-hitas) asuntotuo-
tannon osalta vähintään 30 euroa.
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 Valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotontin vuosivuokras-
ta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen 
rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai 
jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Vuosivuokra

Aiemmin ARA-tuotantoon Kuninkaantammessa varatuille tonteille vah-
vistettua rakennusoikeuden yksikköhintaa (28 euroa) ei esitetä käytet-
täväksi, koska tämä yksikköhinta elinkustannusindeksillä korjattuna ylit-
tää ARA:n alueelle vuonna 2022 hyväksymän enimmäishinnan. Siihen 
syynä on osaltaan yleinen hintatason nousu ja sitä kuvaavan elinkus-
tannusindeksin pisteluvun nopea muutos. Näin ollen vuokraushinnaksi 
esitetään hieman alempaa rakennusoikeuden yksikköhintaa kuin mitä 
alueella on aiemmin käytetty.

Vertailuhinnat sekä ARA:n määrittelemät enimmäishinnat huomioiden 
asuntotonttien (AK ja A) 33414/1, 33415/1, 33419/1 ja 33367/1 tai niis-
tä muodostettavien tonttien vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana valtion korkotukeman asumi-
soikeus- ja vuokra-asuntotuotannon osalta vähintään 27 euroa.

Honkasuon tontille toteutettavien päivittäistavarakauppaa palvelevien 
tilojen osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana ker-
rosneliömetrihintana 30 euroa. Muutoin tonteille mahdollisesti toteutet-
tavista liike-, myymälä-, näyttely-, toimisto- tai muista vastaavista tilois-
ta esitetään perittävän asuntokerrosalaa vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokaa 
sikäli kuin asemakaavamääräykset sallivat kyseisten tilojen rakentami-
sen kerrosalan lisäksi.

Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään perittäväksi 80 % siltä ajalta, jo-
na tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä val-
tion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille raken-
nettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella kor-
kohyvitystä (korkotukea). 

Tonttien laskennallinen k-m² hintatasossa (11/2021, ind.20,50) on esi-
tetyn mukaisesti noin 554 euroa ilman ns. ARA-alennusta ja ARA-
alennuksella noin 443 euroa.  Maanvuokran teoreettinen vaikutus asu-
miskustannuksiin valtion tukemissa asumisoikeus- ja vuokra-
asunnoissa on tällöin 1,77 e/m²/kk.
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Tontti 33416/1 (AK)

Tontti on varattu hintakontrolloituun (puoli-hitas) asuntotuotantoon, jos-
sa ensimyynnin jälkeen asuntojen myyntihintaa ei säädellä. Tontti 
vuokrataan käypään markkinahintaan ja vuokran määrittämiseksi on 
pyydetty ulkopuolisen arvioitsijan (Catella Property Oy) arviolausunto 
tontin asuinrakennusoikeuden markkina-arvosta. 

Vuosivuokra

Asuinkerrostalotontin (AK) 33416/1 tai siitä muodostettavien tonttien 
vuoksivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosne-
liömetrihintana vähintään 33 euroa. 

Tontille mahdollisesti toteutettavista liike-, myymälä-, näyttely-, toimis-
to- tai muista vastaavista tiloista esitetään perittävän asuntokerrosalaa 
vastaavaa vuokraa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokaa 
sikäli kuin asemakaavamääräykset sallivat kyseisten tilojen rakentami-
sen kerrosalan lisäksi.

Tontin laskennallinen k-m² hintatasossa (11/2021, ind.20,50) on esite-
tyn mukaisesti noin 677 euroa. Vuokra vastaa kyseisen tontin arviolau-
sunnon mukaista käypää markkinahintaa. Arviolausunto on oheismate-
riaalissa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin val-
tion tukemissa asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa on tällöin 2,71 
e/m²/kk.

Vuokra-aika ja tuottotavoite

Vuokra-aika on kaikkien tonttien osalta noin 60 vuotta siten, että vuok-
ra-aika alkaa myöhemmin päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 
31.12.2080.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä mää-
räytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 
30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaat-
teet.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kuninkaantammi, vuokrausperiaate
2 Honkasuo, vuokrausperiaate
3 Sijaintikartta

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 8

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Vedenkierto, Paletinkierto ja Perhosenkierto

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 

 Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevien asemakaavan muutok-
seen nro 12401 sisältyvien asuntotonttien (AK) 33414/1, 33415/1, 
33416/1 ja 33419/1 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrauspe-
riaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettäväs-
tä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.

 Kaarelan Honkasuon alueella sijaitsevan asemakaavaan nro 11870 
sisältyvän asuntotontin (A) 33367/1 tai siitä muodostettavien tont-
tien vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 2 mukaisesti myö-
hemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto(a)hel.fi
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§ 100
V 16.2.2022, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enim-
mäishinnan korottaminen

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 6 739 000 
eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäis-
hinta on 39 400 000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 138 hyväksynyt Taivallahden pe-
ruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 33 370 000 euroa marraskuun 
2019 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa toiminnallis-
ta ja teknistä perusparannusta. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja 
opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, 
parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, 
ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä puhdistetaan vaurioituneita 
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rakenteita. Tontin huolto- ja asiointiliikenne selkeytetään ja turvallisuut-
ta lisätään. Pihan pintarakenteet kunnostetaan, varusteet uusitaan ja 
katokset kunnostetaan. Lisäksi rakennetaan uusi jätekatos ja aidat se-
kä tukimuurit. Pintavesien ohjausta parannetaan. 

Koulurakennus

Koulu toimii kahdessa erillisessä koulurakennuksessa (alatalo ja yläta-
lo) Etu-Töölössä. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti Claus Tande-
felt ja ne ovat valmistuneet vuosina 1955 ja 1956. Koulurakennuksissa 
on aiemmin tehty muutos- ja korjaustöitä, mutta kattavaa perusparan-
nusta ei ole tehty.

Etu-Töölön alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäris-
töjen RKY-alueeseen. Koulun tonttia ympäröivät Eteläinen Hesperian-
katu, Mechelininkatu ja Hietakannas kuuluvat yleisten alueiden arvo-
ympäristöön. Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hanke on tällä hetkellä toteutussuunnitteluvaiheessa urakkakilpailun 
lähtötietojen ja kustannusarvion tarkentamista varten. Tarkemman 
suunnittelun vaikutus aikatauluun on huomioitu väistötilajärjestelyissä 
yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Suunnitelmia on tarkennettu aiemmista kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den koulurakennusten perusparannushankkeista kertyneiden kokemus-
ten ja tutkimustiedon pohjalta.

Tarkennetun kustannusarvion perusteella hankkeelle aiemmin päätetty 
enimmäishinta ei tule riittämään. Enimmäishinnan korotus tarvitaan 
suunniteltuihin teknisiin korjauksiin ja toiminnallisin parannuksiin.

Lähtötietojen ja suunnitelmien tarkentuminen ovat vaikuttaneet etenkin 
rakenne- ja geosuunnitelmiin, joihin tehdyt suunnitelmatarkennukset 
aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia hankesuunnitteluvaiheen 
kustannusarvioon verrattuna. 

Yleissuunnitteluvaiheessa esitetyt rakenteisiin kohdistuvat korjaukset 
ovat välttämättömiä, jotta koulurakennuksista saadaan turvalliset ja ter-
veelliset sekä rakennusten elinkaari saadaan vastaamaan kestävän ra-
kentamisen periaatteita.

Seuraavassa on esitetty olennaiset tarkennukset ja muutokset kustan-
nusarvioon:

Maa- ja pohjarakennus
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 Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskelmassa huomioimatta 
jääneet sääsuojauskustannukset on lisätty julkisivujen korjaukseen.

 Hankesuunnitelmassa alapohjien on lähtötietojen perusteella oletet-
tu olevan ryömintätilaisia alapohjia, jotka voidaan säästää. Vuonna 
2009 tehdyssä kosteus- ja rakenneteknisessä kuntotutkimuksessa 
alapohjiin liittyvät havainnot ja toimenpiteet on esitetty ryömintätilai-
siin alapohjiin. Tämä on osaltaan voinut luoda kuvan, että kaikki 
alapohjat olisivat ryömintätilaisia. Jatkosuunnittelussa ja tarkemmis-
sa lisätutkimuksissa on tullut ilmi, että laajalla alueella alapohjat 
ovat maanvastaisia. Lisäksi osassa ryömintätilaisista alapohjista on 
ryömintätila osoittautunut niin matalaksi, ettei siellä voi työskennellä 
tai suorittaa tulevaisuudessa huoltotoimenpiteitä. Tällaiset alapohjat 
joudutaan purkamaan ja muuttamaan maanvastaisiksi alapohjiksi.

 Nykyisen rakenteen alla oleva maatäyttö mahdollistaa kosteuden 
kapillaarisen nousun rakenteisiin, joka lisää riskiä kosteusvaurioon. 
Täytöissä on oletettavasti muottilautoja tai muuta orgaanista ainetta, 
jotka lahotessaan aiheuttavat riskin sisäilmaan pääsevistä epäpuh-
tauksista.

Runko- ja vesikattorakenteet

 Hankesuunnitelmassa ei ollu arvioitu kaikkia ulkoseinien erilaisia 
rakennetyyppejä. Ulkoseinärakenteissa olevaa eristettä ei saada 
kohtuullisilla kustannuksilla. Tuulettumattomassa rakenteessa or-
gaanisia aineita sisältävä eriste on kosteusrasitettuna riskialtis mm. 
mikrobikasvustoille. Ulkoseinärakenteet vaativat laajempia tiivistys-
korjauksia kuin mihin hakesuunnitelmassa on varauduttu. Tiivistys-
korjauksin vähennetään riskiä, että rakenteista ei pääsi-
si ilmavuotojen mukana kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan.

 Hankesuunnitteluvaiheessa suunnitellut ullakon tilavaraukset talo-
tekniikalle eivät olleet asennusteknisesti riittävät. Vesikaton aluslau-
doitus täytyy purkaa ja uusia, jotta talotekniikka (LVIS) saadaan 
asennettua yläkautta paikoilleen ja lopputilanteessa mahtumaan 
olemassa olevaan ahtaaseen ullakkotilaan.

Työmaan käyttö- ja yhteyskustannukset

Työmaan käyttökustannukset, yleiskulut, katteet ja varaukset lasketaan 
prosentteina muiden litteroiden hinnoista. Näin ollen nämä kustannuk-
set tulevat nousemaan urakoiden hintojen noustessa. 

Lisä- ja muutostyövaraus

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi projektinjohtourakkana siten, että 
ennen projektinjohtourakan kilpailuttamista suoritetaan purku-
urakkaomana urakkanaan. Tarkoitus on, että piilossa olevien rakentei-
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den aiheuttamat riskit saadaan minimoitua ja luotua paremmat edelly-
tykset yhteistyössä projektinjohtourakoitsijan kanssa tehtävälle kehitys-
työlle kustannusten minimoimiseksi. Tarkennetussa kustannusarviossa 
on kuitenkin varauduttu riskien realisoitumiseen 5 825 000 euron lisä- ja 
muutostyövarauksella.

Hankkeen uudet kokonaiskustannukset

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta hankesuunnitte-
luvaiheessa oli yhteensä 33 370 000 euroa marraskuun 2019 kustan-
nustasossa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi enimmäishinta on 
39 400 000 euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2021 kustannusta-
sossa. Indeksikorjattu hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on 
toukokuun 2021 tasossa yhteensä 32 661 837 euroa. Enimmäishinnan 
nousu on noin 6 739 000 euroa arvonlisäverottomana.

Enimmäishinnan korotuksen jälkeen kustannukset vastaavat samankal-
taisten toteutettujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koulurakennus-
ten vaativien perusparannusten keskineliöhintaa.

Kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelu seuraa hanketaseen avulla 
investointihankkeiden toteutuneita kustannuksia sekä tarjousten perus-
teella laskettujen urakkavaiheen kustannusarvioiden alitusten ja ylitys-
ten yhteisvaikutusta kyseisten hankkeiden enimmäishintapäätöksiin. 
Hanketaseessa kustannukset kirjataan tarjoushintaindeksillä korjattuina 
sille vuodelle, jona hanke on valmistunut. Kesken olevissa hankkeissa 
kustannukset kirjataan kuluvalle vuodelle silloin, kun kustannusarvio on 
valmis. Hanketase on tehtyjen laskelmien mukaan ollut vuosina 2016–
2021 positiivinen. Hanketasetta päivitetään jatkuvasti. Valmistelussa 
olevan Tilahankkeiden käsittelyohjeen yhteydessä tullaan arvioimaan 
hanketaseen esittelyn tarvetta yksittäisten hankehinnan ylityspäätösten 
yhteydessä.

Rahoitus

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021−2031 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle oli varattu 33 700 000 euroa vuosille 2022−2024. 
Vuodelle 2022 on määrärahaa varattu 4 300 000 euroa. Enimmäishin-
nan korotuksen vuoksi vuoden 2022 määrärahan tarve kasvaa noin 1 
000 000 eurolla.

Vuoden 2022 alusta sisäisen vuokramalliuudistuksen vuoksi peruskor-
jauksia ja kunnossapitokorjauksia ei toteuteta investointimäärärahoilla, 
vaan ne on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon 
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budjettia. Maunulan väestönsuojan sisäilmakorjaukselle on varattu ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 1,5 milj. euron määrä-
raha vuodelle 2022. Tämä korjaus siirtyy käyttötaloudesta rahoitetta-
vaksi ja käyttämättä jäävä investointimääräraha siirretään Taivallahden 
perusparannushankkeen käytettäväksi.

Taivallahden perusparannushankkeen toteutuksen edellyttämä rahoi-
tustarve vuosille 2023−2024 otetaan huomioon uutta rakentamisohjel-
maa laadittaessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.1.2022 § 10 antanut puoltavan 
lausunnon Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudes-
saan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 10

HEL 2019-000887 T 10 06 00
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Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Taivallah-
den peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 6 738 162 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 39 400 
000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Lautakunta edellyttää tarkkuutta hankesuunnitelmien laadinnassa siten, 
että kaikki vaadittavat selvitykset ja niistä aiheutuvat olennaiset kor-
jaustarpeet ja kustannukset on huomioitu. Hankesuunnitelman tulee 
antaa mahdollisimman realistinen kuva toimialalle aiheutuvista tulevista 
tilakustannuksista. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että laajaa perus-
parannusta vaativien kohteiden kohdalla tarkastellaan korvaavan uu-
disrakennuksen kustannuksia vaihtoehtona olevan rakennuksen pe-
rusparantamiselle. Lautakunta korostaa kustannusseurannan tärkeyttä 
ja suunnittelun tarkkuutta jatkossa, etteivät kustannukset nouse enem-
pää hankkeen edetessä toteutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja sii-
tä aiheutuva vuosittainen lisävuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan vuokra-arviossa, ja painottaa lisäksi, että rakennussuojelusta johtu-
van lisävuokravaikutuksen ei tule kohdentua pelkästään käyttäjätoimia-
lalle eikä se saa kuluttaa opetukseen varattua määrärahaa.

24.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.12.2021 
§ 106

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 6 738 162 eurol-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 15 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/3
07.02.2022

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 FI02012566

la arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta 
on 39 400 000 euroa alv. 0 % toukokuun 2021 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa Rakennukset ja yleiset alueet Tilat-palvelun tilapäälli-
kön tilaamaan kohteen rakennustekniset purkutyöt, arviokustannus 
noin 1 milj. euroa alv. 0 % odottamatta lopullista hankepäätöstä.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

16.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Raveala ja pro-
jektinjohtaja Jarmo Kivinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.05.2020 § 138

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 271

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 101
V 16.2.2022 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja 
Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) 
muuttamisesta

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut
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Laajasalon Stansvikinkallion alueen uudelleen kaavoittamisesta  on 
tehty syksyllä 2021 kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta: 
Amanda Pasanen ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-010661), Paavo 
Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua (HEL 2021-010628) sekä Mirita 
Saxberg ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-011572). Koska aloitteis-
sa on osittain samoja allekirjoittajia, kaikkiaan alueen osittaista uudel-
leen kaavoittamista on esittänyt 40 valtuutettua. Tämä aloitevastaus 
kattaa kaikki kolme aloitetta.

Amanda Pasanen ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvi-
kinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutus-
ta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan met-
säluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi 
asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvok-
kaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi he esittävät, että 
Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Hel-
singin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Paavo Arhinmäki ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikin 
alueen kaavaa muutetaan siten, että alueen itälaidan talot poistetaan 
asemakaavasta ja merkinnäksi muutetaan viheralue.

Mirita Saxberg ym. esittävät aloitteessaan 13.10.2021, että Stansvikin-
kallion asemakaavaa muutetaan siten, että arvokasta metsää ja sen 
luontoa suojellaan kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten ja että raken-
taminen kohdistetaan luontoarvoiltaan heikommille alueille aloitteessa 
esitetyllä tavalla.

Aloitteiden johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan erilliset 
lausunnot 21.12.2021. Ne ovat muutoin samansisältöisiä kaikkien kol-
men aloitteen osalta paitsi että valtuutettu Pasasen ym. aloitteessa 
vastaus on annettu myös sen suhteen tulisiko lautakunnan mielestä 
Stanvikinkallion arvokkaat luontokohteet suojella osana kaupungin 
luonnonsuojeluohjelmaa. Koska aloitteet kohdistuvat samaan asema-
kaavaan ja arviointien jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin, 
kaupunginhallitukselle esitellään vastaukset yhtenä kokonaisuutena. 
Aloitteiden käsittelemisen ajankohtaa on kiirehditty, koska eri osapuol-
ten kannalta on tärkeää saada varmuus siitä millaisia toimenpiteitä 
kaupungin poliittinen johto odottaa ja koska kaavallinen selvittäminen 
on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022 mm. maastokäynnein.

Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoihin viitaten seuraavaa:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
marraskuussa 2020, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
30.10.2020 jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuo-
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tantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua 
on ryhdytty tämän jälkeen viipymättä edistämään.

Syksyllä 2021 on Helsingin uudessa Kasvun paikka -nimisessä kau-
punkistrategiassa 2021-2024 linjattu, että Stansvikinkallion asemakaa-
va uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa 
yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. 
Kaupunkistrategian linjaus kuvastaa muutosta virkistys- ja metsäaluei-
den arvostuksessa suhteessa asuntotuotantoon. 

Lainvoiman saaneessa asemakaavassa noin kuusi hehtaaria Stansvi-
kinkallion alueesta on varattu asuinrakentamiselle, kaksi hehtaaria lii-
kennealueille ja kolme hehtaaria nykyisille metsäalueille.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Stansvikinkallion alueelle 
tulisi 1200 uutta asuntoa noin 2000 asukkaalle. Asumiselle on kaavoi-
tettu rakennusoikeutta 87 600 kerrosneliömetriä ja liiketiloille 750 ker-
rosneliömetriä. 

Noin kilometrin säteellä kaava-alueesta on metsä- ja puustoinen ver-
kosto -oppaan (2019) mukaan noin 106 ha virkistysalueita (ydinmetsiä, 
metsiä ja metsiköitä sekä puustoisia tukialueita). Asemakaavan mukai-
nen rakentamisalue pienentää tätä aluetta noin 5,4 ha.

Alueen luontoarvoja on kaavan laadinnan yhteydessä selvitetty laajasti 
ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mu-
kaan. Stansvikinkallion ja Stansvikin alueella luontoarvot on poikkeuk-
sellisen kattavasti selvitetty lajien näkökulmasta. Arvokkaimmat luonto- 
ja maisema-alueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Tähän men-
nessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liitty-
viä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen ar-
vioinnin strategian mukaisesti.

Arvioinnin kohteena on myös se, miten muutokset vaikuttaisivat Stans-
vikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen ko-
konaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoittei-
siin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin sekä muihin aluetta 
koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaiku-
tukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja pal-
veluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana, 
johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Samalla kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta se-
kä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestä-
mistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoi-
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sosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin 
entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin 
asuntotuotantotavoitteiden että jo tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset 
sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää tätä 
osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta. 

Kaupunki jatkaa alueella myös voimassa olevan asemakaavan mukais-
ta katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoa niiden osuuksien osalta, 
jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan 
keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä kou-
lun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.

Kaupunki edistää myös sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän 
kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja- alueelle. Kesä-
majatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä 
myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita. 

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ku-
mottujen osien uudelleen kaavoitusta edistetään omana kaavanaan. 
Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nime-
tystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka val-
mistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoitus käynnistyi maano-
mistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa loppuvuonna 
2021.

Edellä esitetyt reunaehdot huomioon ottaen asemakaavan muutokseen 
ryhdytään kaupunkistrategian kirjauksen mukaisesti ja sen yhteydessä 
arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua 
enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön, virkistysaluei-
den ja lähimetsien saavutettavuuteen sekä myös hyväksyttyihin asun-
totuotantotavoitteisiin. Mikäli asemakaavaa on arvioinnin perusteella 
syytä muuttaa, lautakunta tekee siitä esityksen ja asiasta päättää kau-
punginvaltuusto.

Luonnonsuojelukohteiden osalta kaupunginhallitus toteaa lautakunnan 
Amanda Pasasen aloitteesta annettuun lausuntoon viitaten seuraavaa: 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.9.2015 Helsingin luonnon-
suojeluohjelman vuosille 2015–24 ja merkitsi tiedoksi metsäverkosto-
selvityksen. Stansvikinkallion aluetta ei ole ohjelmassa osoitettu suojel-
tavaksi. Sen läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta (Kaivoskal-
lion alue ja Vuorilahdenpaadet), kaksi perustettavaa luonnonsuojelua-
luetta (Tahvonlahden harju ja Kruunuvuorenlampi) sekä yksi luonnon-
suojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi (Kruunuvuoren lehmusmet-
sikkö). Uusien suojelualueiden tarve selvitetään viimeistään seuraavan 
luonnonsuojeluohjelman laadinnan yhteydessä.
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Lautakunnan seikkaperäiset perustelut aloitteiden kohteena olevasta 
suunnittelullisesta kokonaisuudesta ilmenevät lautakunnan lausunnon 
perusteluista ja liitteistä. Esitys on lautakunnan lausuntojen mukainen 
sillä lisäyksellä, että asemakaavaa mahdollisesti muutettaessa tulee 
aloitteissa mainitun Stansvikin aluetta koskevan strategiatavoitteen li-
säksi ottaa huomioon myös muut kaupunkistrategian tärkeät tavoitteet, 
kuten asuntotuotantotavoitteet.

Koska kaikkiin kolmeen aloitteeseen vastaaminen on yhdistetty, tämän 
vastauksen päätöshistoria näyttää vain yhteen aloitteeseen (Saxberg) 
kohdistuvan lautakunnan päätöshistorian. Lausunnot olivat perustelui-
neen saman sisältöiset lukuun ottamatta tällä esityslistalla olevaa kap-
paletta koskien luonnonsuojelukohteita, joka on sellaisenaan siteerattu 
yllä.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727

HEL 2021-011572 T 00 00 03
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Hankenumero 1665_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kaupun-
gin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämisek-
si tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen 
edistämään viipymättä.

Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisäl-
töistä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo 
Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta). 
Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa. 

Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden 
turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta. 
Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion 
alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luon-
nonsuojeluohjelmaa. 

Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kau-
punkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioi-
daan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruu-
nuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. 

Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa 
2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty 
rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että 
juuri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti, 
koska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä 
luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muutta-
miseksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvo-
maailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen nou-
susta. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen ar-
vioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan. 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perustel-
tua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset 
luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavutetta-
vuuteen. 
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Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkal-
lion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuu-
teen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alu-
eellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä 
muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana 
ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin inves-
tointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan 
luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontin-
luovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Va-
ratut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lä-
himpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo 
kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuo-
tantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tont-
tien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voi-
massa olevan kaava-alueen rakentamisesta. 

Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista ka-
tusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien 
osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuoren-
rannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin 
sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämät-
tömiä.

Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesä-
majatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämaja-
toiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myös-
kään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita. 

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen 
kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaava-
naan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi 
nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka 
valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus 
käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin 
kanssa syksyllä 2021.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441
tyko.saarikko(a)hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038
ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi
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§ 102
V 16.2.2022, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja in-
terventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muokataan aloitevastauksen tiivistelmästä lause: ”Erilli-
sen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei ole tar-
peen…”

Seuraavaan muotoon: "Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen 
käynnistäminen ei välttämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen 
voidaan vastata verraten hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineis-
tojen ja toimenpiteiden avulla."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Tiivistelmä

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää demokratian edistämi-
seksi lähiöissä monitieteellisen akateemisen tutkimushankkeen, joka 
kokoaa yhteen jo olemassa olevan tutkimustiedon sekä tuottaa uutta 
laadullisiin menetelmiin pohjautuvaa tietoa asukkaiden osallisuudessa 
ja äänestysaktiivisuudessa havaittavista eroista ja niiden syistä. Taus-
talla on huoli segregaatiokehityksestä sekä erityisesti kevään 2021 
kuntavaaleissa havaituista huomattavista alueellisista eroista asukkai-
den äänestysaktiivisuudessa. Lisäksi valtuutetut esittävät, että Helsin-
gin kaupunki toteuttaa osana tutkimushanketta ja sen jälkeen lähiöiden 
demokratiaa edistävän interventiohankkeen. 

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

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 korostaa tiedolla johtamisen ja 
aktiivisen korkeakouluyhteistyön merkitystä palvelujen ja toiminnan uu-
distamisessa. Tutkitun tiedon hyödyntäminen kaupungin toiminnan ke-
hittämisessä asukkaiden osallisuuden ja demokratian edistämiseksi on 
kaupunkistrategian mukaista. 

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti kaupunkilaisten osallisuuden ko-
kemusta ja äänestysaktiivisuuden muutoksia. Kaupunginkanslia koko-
aa ja tuottaa aiheesta säännöllisesti tietoa päätöksenteon tueksi. Kau-
punginkanslia ja toimialat seuraavat aktiivisesti myös korkeakouluissa 
tehtävää akateemista tutkimusta osallisuuteen ja äänestysaktiivisuu-
teen liittyen. Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana aiheeseen liit-
tyvässä eurooppalaisessa tutkimushankkeessa yhtenä tutkimuksen 
kohdekaupungeista.

Alueosallisuutta ja demokratiaa tuetaan kaupungin toiminnassa monin 
tavoin. Kaupunginhallituksen vuonna 2017 käynnistämä osallisuus- ja 
vuorovaikutusmalli korostaa osallisuuden kytkeytymistä kaikkeen kau-
pungin toimintaan. Osallistuva budjetointi OmaStadi, stadiluotsitoimin-
ta, nuorten vaikuttamisjärjestelmä sekä varhaiskasvatuksessa ja oppi-
laitoksissa tehtävä osallisuustyö ja demokratiakasvatus ovat esimerk-
kejä toiminnasta, jolla tuetaan kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikut-
tamisen mahdollisuuksia.  
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Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei ole 
tarpeen, sillä tähän kysymykseen voidaan vastata verraten hyvin jo 
olemassa olevien tutkimusten, aineistojen ja toimenpiteiden avulla. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää demokratian edistämi-
seksi lähiöissä monitieteellisen akateemisen tutkimushankkeen, joka 
kokoaa yhteen jo olemassa olevan tutkimustiedon sekä tuottaa uutta 
laadullisiin menetelmiin pohjautuvaa tietoa asukkaiden osallisuudessa 
ja äänestysaktiivisuudessa havaittavista eroista ja niiden syistä. Taus-
talla on huoli segregaatiokehityksestä sekä erityisesti kevään 2021 
kuntavaaleissa havaituista huomattavista alueellisista eroista asukkai-
den äänestysaktiivisuudessa. Lisäksi valtuutetut esittävät, että Helsin-
gin kaupunki toteuttaa osana tutkimushanketta ja sen jälkeen lähiöiden 
demokratiaa edistävän interventiohankkeen. 

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

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 korostaa tiedolla johtamisen ja 
aktiivisen korkeakouluyhteistyön merkitystä palvelujen ja toiminnan uu-
distamisessa. Tutkitun tiedon hyödyntäminen kaupungin toiminnan ke-
hittämisessä asukkaiden osallisuuden ja demokratian edistämiseksi on 
kaupunkistrategian mukaista. 

Tietopohja äänestysaktiivisuuden eroista

Helsingin kaupunki seuraa aktiivisesti kaupunkilaisten osallisuuden ko-
kemusta ja äänestysaktiivisuuden muutoksia. Kaupunginkanslian kau-
punkitietoyksikkö kokoaa vaalituloksia ja äänestysaktiivisuutta kuvaa-
van tilastoraportin kuntavaalien ja eduskuntavaalien jälkeen. Asukkai-
den osallistumista ja äänestysaktiivisuutta sekä eri väestöryhmien ja 
kaupunginosien osallistumisessa havaittavia eroja seurataan säännölli-
sesti myös osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Lisäksi kaupunkilais-
ten osallisuuden kokemuksia on selvitetty ja raportoitu erilaisten asu-
kaskyselyiden pohjalta. 

Helsingissä äänestysaktiivisuus eroaa suuresti eri äänestysalueiden 
välillä. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Helsingin vilkkaimmalla äänesty-
salueella äänestettiin lähes kaksi kertaa aktiivisemmin kuin hiljaisim-
malla alueella. Vastaavanlaisia eroja äänestysaktiivisuudessa on ollut 
havaittavissa myös aiemmissa kunta- ja eduskuntavaaleissa.  
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Tutkimusten mukaan äänestysaktiivisuus on yhteydessä ikään, suku-
puoleen ja sosioekonomisiin taustatekijöihin, kuten koulutusasteeseen 
ja tulotasoon. Sosioekonomisen taustan lisäksi vaaliosallistumiseen 
vaikuttavat myös muut tekijät. Esimerkiksi vuoden 2021 pääkaupunki-
seudun hyvinvointikyselyn mukaan helsinkiläisten osallisuuden koke-
muksella sekä yhteisölliseen toimintaan osallistumisella oli yhteys sii-
hen, äänestikö vastaaja edellisissä kuntavaaleissa.  

Myös Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa äänestysaktiivisuus vaih-
telee alueittain selvästi. Se ei kuitenkaan ole yhtä voimakkaasti yhtey-
dessä alueen koulutus- ja tulotasoon kuin yleisissä vaaleissa. 

Alueosallisuutta ja demokratiaa tukevat nykyiset toimintatavat

Helsingin kaupunki tukee asukkaiden osallisuutta ja osallistumismah-
dollisuuksia monin tavoin ja voi sitä kautta vaikuttaa välillisesti asukkai-
den äänestyshalukkuuteen.  

Kaupungin osallisuuden hallintosääntöön kirjatut periaatteet ovat yksi-
löiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen, 
omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen sekä yhdenvertaisten osallis-
tumismahdollisuuksien luominen. Kaupunginhallituksen vuonna 2017 
tekemässä osallisuus- ja vuorovaikutusmallin asettamispäätöksessä 
kaupungin osallisuustyö kuvattiin kymmenen keskeisen osallisuuden 
osa-alueen kautta. Näitä ovat alueellinen osallisuus (stadiluotsi- ja yri-
tysluotsitoiminta), aloitteet ja palautteet, avoin data, digitaalinen osalli-
suus, kaupungin tilojen käytön avaaminen, osallistuva budjetointi, toi-
mialojen osallisuustyö, vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttajatoimielimet.  

Kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli korostaa osallisuuden kyt-
keytymistä kaikkeen kaupungin toimintaan. Mallin mukaisesti kaupun-
ginkanslia ja toimialat ovat huomioineet kaupunkilaisten osallisuuden 
vahvistamisen laajasti omassa toiminnassaan. 

Osallistuva budjetointi OmaStadi on keskeinen esimerkki kaupunkilais-
ten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja samalla lähide-
mokratiaa tukevista toimintamalleista Helsingissä. Osallistuvassa bud-
jetoinnissa äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyt-
tävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Osallistuvan budjetoinnin tavoit-
teena on vahvistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia, edistää 
yhdenvertaisuutta sekä lisätä ymmärrystä kunnan toiminnasta.

OmaStadin toisen kierroksen toteuttamisen kaikissa vaiheissa on pa-
nostettu kohdennettuihin yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tukeviin 
toimenpiteisiin. Näitä ovat olleet mm. aktiivinen kumppanuustoiminta ja 
laaja-alainen järjestöyhteistyö, toimenpiteiden ja resurssien alueellinen 
kohdentaminen, monikielinen ja saavutettava viestintä sekä erilaiset tu-
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kimuodot kuten tuettu äänestäminen prosessin eri vaiheissa. Jatkossa 
OmaStadia kehitetään yhä vahvemmaksi osaksi alueiden toimintaa, jot-
ta yhteys pitkäjänteiseen aluekehitykseen vahvistuu. 

Stadiluotsitoiminta on toinen keskeinen esimerkki asukkaiden osalli-
suutta ja lähidemokratiaa tukevista toimintamalleista Helsingissä. Stadi-
luotsitoiminta käynnistyi vuonna 2018. Stadiluotsit toimivat Helsingin 
kaikilla seitsemällä suurpiirialueilla edistäen asukkaiden ja kaupungin 
välistä vuorovaikutusta. Stadiluotsit ovat mm. järjestäneet ja fasilitoi-
neet kaupunginosissa lukuisia osallistumista tukevia tilaisuuksia, viesti-
neet alueiden ajankohtaisista osallistumismahdollisuuksista sekä neu-
voneet kaupungin palveluihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvissä 
asioissa. Stadiluotsien toiminta on lisännyt sellaisten väestöryhmien 
osallisuutta, joiden tavoittaminen muilla tavoin saattaa olla vaikeaa. 

Vuonna 2022 stadiluotsitoiminnan kehittämisen painopisteenä on kau-
punkilaisten moniäänisen osallisuuden ja vaikuttamisen edistäminen. 
Stadiluotsitoiminnassa kehitetään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta 
edistäviä foorumeita ja toimintatapoja yhdessä kaupunkilaisten kanssa 
asuinalueiden väliset erot huomioiden. Lisäksi toiminnalla edistetään 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä osallisuuden ja vaikuttamisen osalta 
sekä vahvistetaan kaupunkilaisten tietoa osallisuuden ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksista uuden viestintämateriaalin avulla. Alueosallisuuden 
stadiluotsit toimivat osallisuusasioissa myös kaupungin toimialojen 
kumppanina.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti on kolmas keskeinen esimerkki 
erityisesti nuorten osallisuutta ja demokraattista osallistumista tukevista 
toimintamalleista. Ruuti on toiminut Helsingissä vuodesta 2011 alkaen. 
Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tukeminen, 
edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen 
sekä erilaiset tapahtumat.

Ruuti vaikuttamisjärjestelmän strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
laaja arviointi, minkä pohjalta Helsingissä vahvistetaan kaupunkitasois-
ta sitoutumista lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Arvioin-
nin pohjalta on valmisteltu suunnitelma lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
Helsingissä strategiakaudelle 2021–2025. Suunnitelmassa osallisuutta 
ja vaikuttamista tarkastellaan kahdesta suunnasta: lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin vahvistamisen sekä kaupungin toimintaan vaikuttamisen 
ja demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Suunnitelmassa Helsinki si-
toutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen lapsi ja nuori kokee 
osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, ja että lasten ja 
nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Suunnitelmassa kehi-
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tetään myös lasten ja nuorten osallistumisen alueellista kattavuutta se-
kä alueellisen osallisuuden toteutumista kuvaavia mittareita. 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edis-
täminen nähdään tärkeänä myös varhaiskasvatussuunnitelman, esio-
petuksen-, perusopetuksen ja lukiopetuksen opetussuunnitelmien sekä 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkintojen perusteissa. Päätöksente-
kojärjestelmää, yhteiskunnallista vaikuttamista ja demokratiakasvatusta 
käsitellään monipuolisesti koulujen opetussuunnitelmissa ja tutkinnon 
perusteissa. Perusopetuksessa yhtenä tavoitteena on hyvinvoinnin, 
demokratian ja aktiivisen toimijuuden edistäminen kansalaisyhteiskun-
nassa. Oppijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen tai-
toja ja vahvistaa osallisuutta omassa arjessaan. Lukioissa demokratia-
kasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen sisältyy erityi-
sesti yhteiskuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään mm. valtiollisia ja 
yhteiskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Lisäksi lukio-
opiskelussa korostuvat laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudet, joiden 
tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä vahvistaa osaamista 
demokraattisessa ja kestävässä yhteiskunnassa toimimiseksi. Ammatil-
lisessa koulutuksessa yhteisiin tutkinnon osiin kuuluu aktiivisena kan-
salaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat. 

Helsinkiläisnuoret pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista päätök-
sentekoa ja vaikuttamista myös yksittäisissä vaikuttamisen kanavissa, 
kuten osallistuvan budjetoinnin prosesseissa sekä nuorisoneuvostotoi-
minnan ja nuorten aloitejärjestelmän kautta. Joka toinen vuosi 13–17-
vuotiaat helsinkiläisnuoret valitsevat keskuudestaan 30 jäsentä nuori-
soneuvostoon, jonka edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimialalau-
takunnissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättä-
mään toiveitaan ja kannanottojaan kaupungin päättäjille.  

Tutkimusyhteistyö osallisuustiedon tuottamisessa

Helsingin kaupunginkanslia ja toimialat seuraavat aktiivisesti korkea-
kouluissa tehtävää akateemista tutkimusta asukkaiden osallisuuteen ja 
äänestyskäyttäytymiseen liittyen. Vuoden 2022 aikana kaupunginkans-
lia kokoaa olemassa olevaa tutkimustietoa osallisuuteen ja äänestys-
käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämän pohjalta kaupunki kar-
toittaa uusia tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia tutkitun tiedon lisää-
miseksi aiheesta. 

Erillisen uuden tutkimus- ja interventiohankkeen käynnistäminen ei vält-
tämättä ole tarpeen, sillä tähän kysymykseen voidaan vastata verraten 
hyvin jo olemassa olevien tutkimusten, aineistojen ja toimenpiteiden 
avulla. Korkeakouluilta tilattavan monivuotisen tutkimus- ja interventio-
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hankkeen toteuttamiseen ei ole varauduttu vuoden 2022 talousarvios-
sa. Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi erillistä määrärahaa. 

Helsingin kaupunki on parhaillaan mukana eurooppalaisessa EUARE-
NAS Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of De-
liberative and Participatory Democracy –tutkimushankkeessa yhtenä 
tutkimuksen kohdekaupunkina. Hankkeen tavoitteena on tutkia, kuinka 
yhteiskunnalliset liikkeet yhdessä paikallishallinnon uudistusaloitteiden 
ja paikallisten kokeilujen kanssa voivat saada aikaan poliittisia muutok-
sia sekä inklusiivisia ja osallistavia hallinnan muotoja. Helsingin kau-
pungin osalta keskeinen hankkeen tutkimuskohde on stadiluotsien 
alueosallisuustyö. Meneillään olevan tutkimusyhteistyön kautta Helsin-
gin kaupunki pystyy entistä paremmin kohdentamaan ja kehittämään 
kaupungin alueosallisuustyötä ja erilaisia kaupunkilaisosallisuuden kei-
noja linkittyen samalla vahvasti kansainväliseen kontekstiin. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 65

HEL 2021-007722 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 0504028766

katja.vilkama(a)hel.fi
Johanna Sinkkonen, alueosallisuuspäällikkö, puhelin: 0401834931

johanna.sinkkonen(a)hel.fi
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§ 103
V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten 
arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa.” 

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten 
arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmu-
kaista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkai-
su, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa 
Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen 
kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mu-
kaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, suku-
puolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 
2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Jo-
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hanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskelan aloitteessa esitetään, että pandemian jäl-
keisen jälleenrakentamisen yhteydessä Helsingissä toteutetaan koro-
nakriisin sukupuolivaikutusten arviointi, jonka pohjalta laaditaan toi-
menpide-ehdotuksia tasa-arvon vahvistamiseksi. Aloitteessa kanne-
taan erityistä huolta koronakriisin osumisesta voimakkaasti naisvaltai-
sille aloille.

Kaupunki on viime valtuustokaudella yhteistä tietopohjaa hyödyntäen ja 
jatkuvasti kehittäen panostanut palautumisen suunnittelussa ja toi-
meenpanossa toimet kohderyhmiin ja palveluihin, joihin korona on eni-
ten vaikuttanut. Nämä vastaavat aloitteessa nostettuja teemoja ja koh-
deryhmiä. Palautumista tehdään vaikuttavasti yhteistyössä kaupungin 
eri toimialojen, asukkaiden, asiakkaiden, heidän läheistensä, palvelun-
tuottajien, järjestöjen ja esimerkiksi HUSin kanssa. Tästä esimerkkinä 
hyvinvoinnin ja terveyden vaikuttavuusyhteistyön tiivistämisen, kuten 
lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä -palveluketju sekä sosiaalinen kun-
toutus ja työtoiminta. 

Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, 
jossa on käsitelty myös koronaa. 
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Kaupungin toiminnassa tähdätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
seen laaja-alaisesti kaikissa ihmisryhmissä. Toiminnan suunnittelussa 
ja päätösvalmistelussa arvioidaan vaikutuksia eri näkökulmista. Koska 
koronalla on toimintaympäristömuutoksessa iso merkitys, palvelujen 
suunnittelussa korostuu koronavaikutusten arviointi ja tätä tehdään 
osana kaikkien palvelujen suunnittelua. Toimenpide-ehdotukset ja toi-
menpiteet käsitellään ja toteutetaan osana toimialojen toiminnan suun-
nittelua.

Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten ar-
viointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukais-
ta.

Sääntöperusta

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukau-
den kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa ka-
lenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 
15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan 
kuukauden kuluessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Oheismateriaali

1 Perusteluissa mainittu julkaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 66

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 36 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/6
07.02.2022

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 FI02012566

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi
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§ 104
V 16.2.2022, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-
pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Kappaleen 11 jälkeen :

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki haluaa varmistaa pysä-
köintimahdollisuuksien riittävyyden asukaspysäköinnissä sekä liityntä-
pysäköinnissä.

Kaupunginhallitus edellyttää, että tämän kanssa linjassa olevaa tavoi-
tetta 24h paikkojen muuttamisesta maksulliseksi edistetään systemaat-
tisesti. Niiltä osin kuin muutokset eivät kytkeydy alueella lähivuosina 
tehtävään laajempaan maankäytön kehittämiseen toimeenpannaan 
muutokset vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vasaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikat muutetaan maksullisiksi py-
säköintimaksuista saatavien tulojen nostamiseksi sekä pysäköintialuei-
den tasavertaisen kohtelun ja kestävien liikennemuotojen käytön li-
säämiseksi.

On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja 
pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleis-
ten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Kau-
punginhallituksen päätöksen perusteella pysäköintiä maksuvyöhykkei-
den alueella on jo muutettu vaiheittain maksulliseksi ja nykyiset mak-
suttomat 24 h-pysäköintipaikat on tarkoitus muuttaa maksullisiksi pysä-
köinnin maksuvyöhykkeiden alueella aloitteessa esitetyllä tavalla.

Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutokselle. 
Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikko-
jen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin 
lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Kaupunginhallituksen 17.2.2014, § 221 hyväksymässä pysäköintipolitii-
kassa on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vah-
vistetaan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin 
kantakaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla 
yleisillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, 
jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katu-
tilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan 
lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää 
pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, 
mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käy-
tön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan 
mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla ka-
tutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten.

Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai 
vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia ka-
dun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. 
Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristö-
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vaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysä-
köintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee.

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016, § 405 piirustuksen 6516-3 mu-
kaiset uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksulli-
suusajat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksulli-
suusajat. 

Asiasta 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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Otto Meren aloite

Oheismateriaali

1 Piirustus 6516-3
2 Piirustus 6517-3
3 Piirustus 6518-3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 70

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 674

HEL 2021-008745 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymässä pysäköintipolitiikassa 
on tehty strateginen linjaus, että pysäköinnin hinnoittelussa vahviste-
taan läpinäkyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa. Helsingin kanta-
kaupungissa pysäköinti on tällä hetkellä maksullista lähes kaikilla ylei-
sillä alueilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Helsinki haluaa suosia kestäviä liikkumismuotoja eli joukkoliikennettä, 
jalankulkua ja pyöräliikennettä. Näiden edistäminen vaatii osittain katu-
tilan uudelleen järjestelyä. Pysäköintipaikat eivät katutilassa ainakaan 
lisäänny tulevaisuudessa, ja pysäköinnin hinnoittelulla voidaan edistää 
pysäköintipaikkojen tehokkaampaa käyttöä.

Pitkäaikainen autojen säilytys kantakaupungin kadunvarsilla on yleistä, 
mutta ei tarkoituksenmukaista katutilan optimaalisen ja tehokkaan käy-
tön kannalta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Pysäköintipolitiikan 
mukaan kaupungin ei pidä subventoida auton omistajia tarjoamalla ka-
tutilaa lähes ilmaiseksi ajoneuvojen pitkäaikaista säilyttämistä varten. 
Maksullisuudella pystytään edistämään esimerkiksi asiointiliikenteen tai 
vieraspysäköinnin edellytyksiä ja vähentämään auton varastointia ka-
dun varressa, jolloin pysäköintipaikat saadaan aktiivisempaan käyttöön. 
Tällä on palvelutason paranemisen lisäksi myös positiivisia ympäristö-
vaikutuksia. Kun vapaan pysäköintipaikan löytäminen helpottuu, pysä-
köintipaikan etsimisestä johtuva liikenne vähenee. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.4.2016 piirustuksen 6516-3 mukaiset 
uudet maksuvyöhykkeet, piirustuksen 6517-3 mukaiset maksullisuusa-
jat sekä piirustuksen 6518-3 mukaiset erityiskohteiden maksullisuusa-
jat. 
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On kaupunginhallituksen maksuvyöhykkeistä tekemän päätöksen ja 
pysäköintipolitiikan mukaista, että maksuvyöhykkeillä sijaitsevat yleis-
ten alueiden pysäköintipaikat ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Pysä-
köintiä maksuvyöhykkeiden alueella on päätöksen mukaan muutettu 
vaiheittain maksulliseksi.  Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta on 
tarkoituksenmukaista muuttaa nykyiset maksuttomat 24 h -
pysäköintipaikat maksullisiksi pysäköinnin maksuvyöhykkeiden alueel-
la. Muutosten yhteydessä selvitetään tarkemmin perustelut muutoksel-
le.

Tarvittaessa maksuvyöhykkeiden osoittaman alueen pysäköintipaikko-
jen maksullisuudesta voidaan poiketa perustellusta syystä ja silloinkin 
lähtökohtaisesti tilapäiseksi ajaksi.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Noora Lahtela, liikenneinsinööri: 310 34889

noora.lahtela(a)hel.fi
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§ 105
V 16.2.2022, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen 
toimintaedellytysten turvaamisesta

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki turvaa Rastilan leirintäalueen toimintaedellytykset. 

Kaupunginvaltuusto palautti 16.6.2021, § 198 aloitteen uudelleen val-
misteltavaksi kaupunginhallitukselle äänin 38-42. Palautusehdotus oli 
muotoiltu seuraavasti: "Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirin-
täalueen säilyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintä-
alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mah-
dollistaa ekologisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee 
kaikkialle Helsinkiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita 
joukkoliikennevälineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintä-
alueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tu-
keutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupungin-
valtuusto palauttaa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluet-
ta tulee jatkossakin kehittää matkailukäytössä."
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Uudelleen valmisteltavaksi palautetusta aloitteesta on saatu kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunto. 

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. 

Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölautakunta piti Vartioky-
länlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tärkeänä, että leirintä-
aluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalu-
eeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Rasti-
lan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytössä, kuitenkin tie-
dostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa osoitettavissa. On 
myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta profiloituu tulevai-
suudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja osa toiminnoista 
siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista kehittää ekologi-
seksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoimaiseksi sisään-
käynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta alueen maankäyttöratkaisuksi.

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana kaupunkiympäristön toimialan 
maankäytön yleissuunnittelu -palvelussa on selvitetty uudentyyppisen 
metsäleirintäalueen sijoittumisedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle 
(Ultunan portti), ja tehty alueelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. 
Selvitystyössä ekologisen ja erähenkisen metsäleirintäalueen konsep-
tin koettiin täydentävän Helsingin matkailupalvelutarjontaa, ja metsälei-
rintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi vetovoimakohteeksi sekä itähel-
sinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kannalta, että kansainvälisten 
matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultunan portin kehittäminen nähtiin 
tärkeänä osana koko Sipoonkorven kehittämistä. Alue on tällä hetkellä 
ainoa varsinainen sisäänkäynti Sipoonkorpeen Helsingissä, ja siellä si-
jaitsee Helsingin kaupungin Metsähallitukselle vuokraama Knutersin-
tien pysäköintialue.
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Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan, kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelun ja 
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun, Metsähallituksen sekä 
Sipoon ja Vantaan edustajien kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui 
Helsingin kaupungilta myös elinkeino-osaston matkailuyksikön edusta-
ja. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja kokoontumispis-
teen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen alueiden, ulkoruokai-
lufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja maastopyöräradan, 
todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapintaan. Suunnitelma 
koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja se olisi mahdollis-
ta toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Kaupunginhallitus toteaa tilanteen täl-
tä osin muuttuneen sitten kaupunginvaltuuston käsittelyn (16.6.2021), 
jolloin perusteena asian palauttamiselle uudelleen valmisteltavaksi oli, 
että ”korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien 
yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole lei-
rintäalueelle osoitettavissa”. Ultunan porttiin (Degermossa) pääsee 
bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 
831K.

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen hyväksymisen tavoiteaikataulu on ku-
luva valtuustokausi. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyt-
tää myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.

Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että Rastilan leirintäaluetta kehi-
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tetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden 
matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen. Kau-
punkiympäristölautakunta teki asiaa käsitellessään lausuntoon yksimie-
lisesti edellisen kappaleen mukaisen lisäyksen.

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
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 74

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta.

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 46 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/8
07.02.2022

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 FI02012566

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 728

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölauta-
kunta piti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tär-
keänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaa-
voiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka 
Helsingissä. Rastilan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytös-
sä, kuitenkin tiedostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa 
osoitettavissa. On myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta 
profiloituu tulevaisuudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja 
osa toiminnoista siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista 
kehittää ekologiseksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoi-
maiseksi sisäänkäynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta. 

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana Maankäytön yleissuunnittelu -
palvelussa on selvitetty uuden tyyppisen metsäleirintäalueen sijoittumi-
sedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle (Ultunan portti), ja tehty alu-
eelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. Ekologisen ja erähenkisen 
metsäleirintäalueen konseptin koettiin täydentävän Helsingin matkailu-
palvelutarjontaa, ja metsäleirintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi veto-
voimakohteeksi sekä itähelsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen 
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kannalta, että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultu-
nan portin kehittäminen nähtiin tärkeänä osana koko Sipoonkorven ke-
hittämistä. Alue on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisäänkäynti Si-
poonkorpeen Helsingissä, ja siellä sijaitsee Helsingin kaupungin Met-
sähallitukselle vuokraama Knutersintien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan, asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
lu -palvelun, Metsähallituksen sekä Sipoon ja Vantaan edustajien 
kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui myös henkilö Elinkeino-osaston 
matkailuyksiköstä. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja 
kokoontumispisteen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen 
alueiden, ulkoruokailufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja 
maastopyöräradan, todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapin-
taan. Suunnitelma koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja 
se olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voidaan todeta 
muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian 
palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, jo-
ka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin 
joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”. Ul-
tunan porttiin (Degermossa) pääsee bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja 
Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 831K. 

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen tavoiteaikataulu on kuluvan valtuusto-
kauden aikana. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyttää 
myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.
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Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan lei-
rintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei 
poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin 
leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa 
sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan 
leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeä-
nä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkai-
lukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä 
sen rinnalla.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 16.06.2021 § 198

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 
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Käsittely

16.06.2021 Palautettiin

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säilyminen on 
tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee erittäin hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekologisen mat-
kailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsinkiin kohtuul-
lisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikennevälineitä. Kor-
vaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet 
kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle 
osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmis-
teltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkossakin kehittää mat-
kailukäytössä.

10 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säi-
lyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee 
erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekolo-
gisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsin-
kiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikenne-
välineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttä-
jien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole 
leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palaut-
taa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkos-
sakin kehittää matkailukäytössä.

Jaa-äänet: 38
Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Mari Holopainen, Kati Juva, Otso Kivekäs, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Lai-
saari, Maria Landén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 3
Katju Aro, Mia Nygård-Peltola, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Alviina Alametsä, Anna Laine

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

02.06.2021 Pöydälle

19.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella lii-
kuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vai-
kutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
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kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintä-
alueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 

Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on 
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inves-
toinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 106
V 16.2.2022, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen su-
juvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus: 
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mah-
dollinen.”

Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen 
vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon: 

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleek-
seen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä 
muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla 
Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soi-
te ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisis-
ta lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteproses-
sista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palvelui-
ta tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös 
mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit 
voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilme-
nee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutettuna
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Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, 
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuk-
sen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuk-
sen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muu-
tetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite
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2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan lähetekäytäntöjen sujuvoittamista nuorisopsykiatriseen arvioon 
pääsemiseksi joko lääkärin tai psykologin lähetteellä.   

Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mah-
dollinen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että kiireellisen ja 
lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään 
yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Lääkärin tutkimukseen perustuva 
lähete tarvitaan, jotta henkilö voidaan ottaa sairaalaan kiireetöntä sai-
raanhoitoa varten. Lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psyko-
login arviota. Sisäänottokriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön kii-
reettömän hoidon perusteiden mukaisia.      

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 Minja Koskelan aloite
2 Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 77

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaan-
hoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi 
myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi 
useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin ar-
vio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lau-
sunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perus-
tuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketie-
teellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sai-
raalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai ham-
maslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria 
toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin 
kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, 
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että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. 
HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon pe-
rusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itse-
raportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä 
varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. 
Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden nou-
susta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden mää-
rä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaan-
hoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. 
Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kritee-
rejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuol-
toon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuu-
luu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lä-
hetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, 
koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen 
kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdol-
liseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muutta-
mista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 107
V 16.2.2022, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laaja-
salon liikuntapuistoon

HEL 2021-007726 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 Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Laajasalon liikuntapuiston talviharjoitteluolosuhteiden kehit-
tämistä selvitetään ja Laajasalon Palloseuran esitys kuplahallin raken-
tamisesta otetaan huomioon.

Laajasalon liikuntapuiston alueelle kohdistuu useita kehittämishankkei-
ta, joiden suunnittelun yhteydessä selvitetään myös ylipainehallin to-
teuttamista. Laajasalon Palloseura LPS ry on jo neuvotellut asiasta 
kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. LPS on ilmoittanut omaavansa 
valmiuden hallin hankkimiseen, mutta sen pystyttäminen edellyttää uu-
den kentän rakentamista ja olemassa olevan kentän osittaista siirtämis-
tä. Näille toimenpiteille ei ole varattu kaupungin rahoitusta.

Liikuntapuiston alueelle on suunniteltu raitiovaunuvarikkoa, joka toteu-
tuessaan siirtäisi nykyisiä liikuntapaikkoja, mutta sen rakentaminen on 
lykkääntymässä merkittävästi. Liikuntapuiston toimintojen järjestämi-
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sestä laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa 
vuosina 2022–2023, jotta kehittämishankkeiden mahdollisuudet voi-
daan selvittää ja sovittaa yhteen. Yleissuunnitelman valmistelussa 
huomioidaan myös LPS:n esitys kuplahallin rakentamisesta.

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä yhdeksän ylipainehal-
lia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi. Kaupungilla ei ole omia ylipai-
nehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena mm. 
hallien energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuok-
si. Liikuntapalvelujen hallinnassa on kaksi täysimittaista kiinteää jalka-
pallohallia Talissa ja Myllypurossa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 78

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Ar-
hinmäen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 175

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopi-
van ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa 
alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus 
on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa 
vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin 
hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston 
jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakenta-
mista. 

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipai-
nehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukoko-
naisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä 
tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä 
talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallo-
hallia (Tali ja Myllypuro). 

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia 
kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu 
raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siir-
tämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut vii-
tesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu 
määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoi-
tuksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huo-
mattavasti aiemmin suunnitellusta. 
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon 
liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemi-
sellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa 
otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikunta-
puistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu 
vuosille 2022–2023.

Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia 
lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen. 

Kyseiset lausunnot ovat:

 10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruu-
kinlahden puistoon.

 7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta 
kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 573

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuplahallin toteuttamista tut-
kitaan edelleen Laajasalon liikuntapuiston suunnittelussa. 

Uuden Laajasalon raitiovaunuvarikon toteuttamisen aikataulu vaikuttaa 
myös Laajasalon liikuntapuiston toimintojen siirtämisen tarpeeseen ja 
aikatauluun. Varikon toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä, ja Hel-
singin kaupungin liikennelaitos valmistelee selvitystä varikkoverkoston 
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tarpeista. Tämän hetkisen tiedon mukaan varikon toteutus ei käynnisty 
vielä vuonna 2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.2.2020 hyväksymien Laajasalon itä-
rannan suunnitteluperiaatteiden yhteydessä laadittiin viitesuunnitelma 
liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä. Varikon toteutta-
minen aiheuttaa muutoksia liikuntapuistoon, sillä varikon ja sen huleve-
sijärjestelmien tieltä joudutaan siirtämään liikuntapaikkoja uusille pai-
koille. Varikon rakentamisen aiheuttamat muutokset liikuntapuistossa 
voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointi-
rahoituksella. 

Laajasalon Palloseura LPS ry. on ollut yhteydessä kaupunkiin, ja 
Kuplahallin sijoittamisesta liikuntapuistoon on neuvoteltu. Kuplahallin 
sijoittaminen liikuntapuistoon edellyttäisi uuden kentän rakentamista ja 
olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole 
rahoitusta varattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eikä Kruunuvuo-
renrannan aluerakentamisprojektin investointiohjelmissa.

Laajasalon liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä laadi-
taan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 
2022 - 2023. Yleissuunnitelmassa tutkitaan useita eri ratkaisuvaihtoeh-
toja Laajasalon liikuntapuiston kehittämiseksi. Siinä esitetään liikunta-
puiston eri palveluiden kehittämistarpeet, vaihtoehtoiset toimenpiteet, 
porrastettu toteutusaikataulu ja kustannusarviot. Suunnittelussa voi-
daan ottaa huomioon Laajasalon palloseura LPS ry:n toimenpide-esitys 
laatimalla kuplahallin sijoittamisesta vaihtoehtoinen yleissuunnitelma ja 
kustannusarvio. 

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
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§ 108
V 16.2.2022, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehi-
tyksen tukemisen lopettamiseksi

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:

“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin. 

Ottaen siten huomioon lisäksi mitä jäljempänä kunnan toimialasta lau-
sutaan, eivät aloitteessa mainitut perusteet sovellu tarjoajan valintaa 
ohjaavaksi perusteeksi myöskään pienhankintojen kilpailuttamiseen.”

Muutetaan muotoon:

“Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, kuten 
tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan viranomaisen on käy-
tettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoi-
tuksiin.

Lisäksi on huomioitava, että kaupunki on sitoutunut hankintastrategias-
saan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista sekä ennakoimaan ris-
kianalyysin perusteella sosiaalisen vastuun riskejä, jotka voivat johtua 
pitkästä toimitusketjusta, työn ihmistyövaltaisuudesta tai tuotantomaan 
olosuhteista. Kaupunginhallitus huomauttaa, että hankintastrategia lin-
jaa myös hankintojen tarjoajia koskevista soveltuvuusvaatimuksista, 
joissa vaaditaan tarjoajaa selvittämään tai vähintäänkin vakuuttamaan, 
että se ja sen alihankkijat noudattavat YK:n lapsen oikeuksia koskevaa 
yleissopimusta ja ILO:n kahdeksaa keskeistä työelämää koskevaa 
yleissopimusta.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Minja koskelan toinen vastaehdotus: 
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“Niiden ulkopoliittisesta luonteesta johtuen aloitteen ja sen mukaisten 
toimenpiteiden ei siten voida katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.”

Muutetaan muotoon:

“Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että aloite käsittelee ihmisoikeuk-
sia sekä niiden edistämistä ja turvaamista. Kaupunginhallitus painottaa, 
että Helsinki arvioi hankintastrategian riskianalyysin mukaisesti tavara- 
ja palveluhankintojaan myös jatkossa. Erityisesti tämä koskee hankin-
toja, jotka alittavat hankintalain soveltamisen 60 000 euron kynnysar-
von, sekä kaikkia sellaisia hankintoja, jotka kaupunki tekee alihankkijal-
ta ja joiden tuottamisella voi olla kytkös kansainvälisen oikeuden vaka-
viin rikkomuksiin, tässä tapauksessa osallisuus laittomaan siirtokunta-
toimintaan. Lisäksi Helsingin kaupunki seuraa eduskunnassa etenevää 
lakialoitetta eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden 
maahantuonnin kiellosta ja arvioi toimintaansa suhteessa mahdolliseen 
lakimuutokseen.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotusten 1 ja 2 mukaisesti muutet-
tuna 

Jaa-äänet: 7
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, 
Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotusten mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8

Eriävät mielipiteet

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna jätti eriävän mielipiteen kaupunginhal-
lituksen päätökseen seuraavin perusteluin:

Aloitteen pääasiallisena tarkoituksena on ollut moittia Israelin laitonta 
toimintaa palestiinalaisalueilla. Tällaisten moitteiden esittämistä on pi-
dettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena ja siten toimenpiteenä, joka 
ei kuulu kunnan toimialaan.
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Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy viittaus kaupungin omiin 
hankintamenettelyä koskeviin määräyksiin sen tukena, että kaupunki 
arvioisi tulevia hankintojaan siitä näkökulmasta, onko hankinnalla kyt-
kös laittomaan siirtokuntatoimintaan. Tätäkin viittausta on nähdäkseni 
pidettävä ulkopoliittisen kannan ottamisena olkoonkin, ettei se mene 
yhtä pitkälle kuin mitä aloitteessa on alun perin esitetty. Kaupunginhalli-
tuksen päätöksen mukainen aloitevastaus on siten edelleen toimenpi-
de, joka ei kuulu kunnan toimialaan.

Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Maarit Vierunen, 
Daniel Sazonov, Jussi Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen vastaavin 
perustein kuin kansliapäällikkö.

Juhana Vartiainen jätti eriävän mielipiteen vastaavin perustein kuin 
kansliapäällikkö täydennettynä seuraavasti: 

Hyväksytty päätös sisältää myös kappaleet, joissa vedotaan ihmisoi-
keuksiin hankintojen kriteerinä, mutta ainoana esimerkkinä ja konkreet-
tisena ihmisoikeusrikkomuksena viitataan aloitteen mukaisesti Israelin 
toimintaan. Tämä, yhdessä sen kanssa, että kaupunginhallituksen 
enemmistö on nimenomaan halunnut toimia kunnan toimialan ulkopuo-
lella, ei ole tasapainoista ja voi synnyttää tulkintoja Helsingin kaupun-
ginhallituksen erityisestä Israelin vastaisesta asenteesta. Ihmisoikeuk-
sien suhde kaupungin hankintoihin on tärkeä asia, mutta sitä tulee käsi-
tellä tasapainoisena kokonaisuutena. Lisäksi alkuperäinen aloite on ot-
sikoitu totuuden vastaisella tavalla, josta voisi virheellisesti päätellä 
Helsingin kaupungin tukeneen Israelin laitonta miehitystä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki sitoutuu jatkossa olemaan solmimatta so-
pimuksia minkään yrityksen kanssa, joka hyötyy palestiinalaisalueiden 
laittomasta miehityksestä. Valtuutetut esittävät lisäksi, että kaupunki 
selvittää, tekeekö se tällä hetkellä yhteistyötä miehityksestä hyötyvien 
osapuolten kanssa ja tarvittaessa irtisanoo kyseiset sopimukset.

Kaupunginhallitus palautti 8.11.2021 (§ 817) asian uudelleen valmistel-
tavaksi. Kaupunginhallituksen päätöksessä todettiin, että ”valmistelus-
sa selvitetään tarvittaessa ulkopuolisia lakiasiantuntijoita kuullen, miten 
yrityksen osallisuus kansainvälisen oikeuden vakaviin rikkomuksiin — 
tässä tapauksessa osallisuus siirtokuntatoimintaan — suhteutuu palve-
luntarjoajaa koskeviin EU-direktiiveihin (kuten 2004/18/EY) eli voiko yri-
tyksen sulkea ulos tarjouskilpailusta direktiivien perusteella. Lisäksi 
selvitetään, voiko aloitteessa mainitun perusteen eli siirtokuntatoimin-
nan sisällyttää Helsingin kaupungin ehdollisiin irtisanomislausekkeisiin.”

Hankintadirektiivi ja hankintalaki

Valmistelussa on edellytetty selvitettäväksi, miten yrityksen osallisuus 
siirtokuntatoimintaan suhteutuu palveluntarjoajaa koskeviin EU-
direktiiveihin (kuten 2004/18/EY). 

Direktiivi 2004/18/EY on kumottu direktiivillä 2014/24/EU (myöhemmin 
hankintadirektiivi). Direktiivit eivät lähtökohtaisesti ole suoraan sovellet-
tavaa oikeutta, vaan edellyttävät jäsenvaltioilta kansallisia lainsäädän-
tötoimia. Hankintadirektiivi on Suomessa implementoitu osaksi kansal-
lista oikeutta säätämällä 1.1.2017 voimaan astunut laki julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016; hankintalaki). Asian 
arvioinnin kannalta keskeisessä asemassa on siten kansallinen hankin-
talaki. 

Hankintalaissa asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on 
kilpailutettava hankintalain mukaisessa menettelyssä. Hankintalaissa 
on tyhjentävästi lueteltu kilpailutuksissa sovellettavat tarjoajien pakolli-
set ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet. Osallisuus siirtokunta-
toimintaan ei ole pakollinen eikä harkinnanvarainen poissulkemisperus-
te.

Tarjoaja voidaan poissulkea myös, mikäli tarjoajan tarjous on tarjous-
pyynnössä asetettujen vaatimusten vastainen. Tarjouspyynnössä han-
kintayksikkö voi asettaa tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja ra-
hoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koske-
via soveltuvuusvaatimuksia. Vaatimusten on liityttävä hankinnan koh-
teeseen siten, että ne osoittavat ehdokkaiden tai tarjoajien mahdolli-
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suudet toteuttaa hankinta. Vaatimusten tulee olla objektiivisia, syrjimät-
tömiä ja oikeasuhteisia. 

Osallisuus siirtokuntatoimintaan ei liity tarjoajan rekisteröitymiseen, ta-
loudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen eikä sen tekniseen tai 
ammatilliseen pätevyyteen, minkä vuoksi se ei ole myöskään hankinta-
lain sallima tarjoajalle asetettu soveltuvuusvaatimus.

Edellä todetun perusteella kaupunki ei hankintalain säännöksistä joh-
tuen voi poissulkea eikä hylätä tarjousta sen perusteella, että tarjoaja 
on osallistunut siirtokuntatoimintaan.

Hankintalain soveltamisalan ulkopuoliset hankinnat

Hankintalaissa määritelty kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 
60 000 euroa. Kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankinta-
lakia. Mikäli kynnysarvon alittava hankinta kuitenkin kilpailutetaan, on 
niidenkin osalta asetettava tarjoajien valinnalle objektiivisia ja syrjimät-
tömiä perusteita. Huomioon on otettava myös hallinnon yleiset oikeus-
periaatteet, kuten tarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan vi-
ranomaisen on käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hy-
väksyttäviin tarkoituksiin. 

Ottaen siten huomioon lisäksi mitä jäljempänä kunnan toimialasta lau-
sutaan, eivät aloitteessa mainitut perusteet sovellu tarjoajan valintaa 
ohjaavaksi perusteeksi myöskään pienhankintojen kilpailuttamiseen.

Kunnan toimiala ja ulkopolitiikan harjoittaminen

Kunnan toiminnan lähtökohtana on toiminnan paikallisuus ja keskitty-
minen kunnan omalle alueelle. Kunnat harjoittavat kuitenkin nykyisin 
laajasti kansainvälistä yhteistyötä, ja sillä voidaan katsoa olevan vakiin-
tunut paikka kunnan toiminnassa.

Kansainvälisen yhteistyön kuulumista kunnan toimialaan arvioidaan 
samoilla periaatteilla kuin kunnan toimialan rajoja yleisestikin. On siten 
huomioitava muun muassa, että kyseinen toiminta on kunnan asukkai-
den edun mukaista, ja että panostus toimintaan on kohtuullinen suh-
teessa tavoiteltaviin päämääriin. 

Kunnan toimialaan kuuluvana on pidetty esimerkiksi ystävyyskuntatoi-
mintaa (KHO 1982 II 18). Myös humanitaarisen avun antamista on pi-
detty sallittuna (KHO 1983 II 35), kun päätös ei ollut sisältänyt kanna-
nottoa ulkopoliittisiin kysymyksiin tai toisen valtion sisäisiin asioihin. 

Kunnan harjoittamasta kansainvälisestä yhteistyöstä onkin erotettava 
ulkopoliittisten kannanottojen tekeminen, joihin oikeuskäytännössä on 
suhtauduttu kielteisesti (KHO 1983 II 28). Pidättyvää suhtautumista on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 67 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/11
07.02.2022

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 FI02012566

perusteltu sillä, että kunnan ei tule harjoittaa ulkopolitiikkaa eikä sitoa 
kunnan jäseniä kannanottoihin, joita he eivät mahdollisesti pidä aatteel-
lisesti tai muutoin hyväksyttävinä (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, 10. p. 
Helsinki 2019. Harjula – Prättälä, sivu 187). 

Perustuslain 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikan johtaminen kuuluu 
tasavallan presidentille yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ul-
kopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano kuuluvat valtioneuvoston ase-
tuksen 1171/2005 mukaisesti ulkoministeriön tehtäviin. Aloite sisältää 
kannanoton vieraan valtion toimintaan. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan 
tällaiseen toimintaan liittyviä sanktioluonteisia toimenpiteitä. Niiden ul-
kopoliittisesta luonteesta johtuen aloitteen ja sen mukaisten toimenpi-
teiden ei siten voida katsoa kuuluvan kunnan toimialaan.

Muut konfliktit, yhdenvertaisuus ja johdonmukaisuus

Aloitteessa on esitetty irtautumista nykyisistä ja tulevista sopimussuh-
teista tahojen kanssa, joiden katsottaisiin hyötyvän palestiinalaisaluei-
den miehityksestä. On kuitenkin löydettävissä myös vastaavia tilanteita, 
joissa kansainvälisen yhteisön keskusteluissa on esitetty, että konfliktin 
osapuoli on syyllistynyt laittomaan miehitykseen tai johonkin muuhun 
kansainvälisen oikeuden vastaiseen toimintaan.

Hallintolaissa edellytetään viranomaisen toiminnan olevan yhdenver-
taista ja puolueetonta. Olisi yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista 
ja muutenkin epäjohdonmukaista, mikäli kunta pidättäytyisi sopimuksis-
ta tarjoajien kanssa, joiden se katsoisi hyötyvän palestiinalaisalueiden 
miehityksestä ja samaan aikaan jatkaisi sopimustoimintaa muiden 
kumppaneiden kanssa, joiden osalta on esitetty, että ne hyötyvät josta-
kin toisesta laittomana pidetystä miehityksistä tai muusta kansainväli-
sen oikeuden vastaisesta toiminnasta.

Olisi lisäksi epäjohdonmukaista, mikäli kaikista mahdollisista vastaavis-
ta kansainvälisen oikeuden rikkomuksista tai muista kansainvälisen yh-
teisön tuomitsemista teoista ainoastaan valtion toteuttama laittomana 
pidetty miehitys katsottaisiin poissulkemisperusteeksi Helsingin kau-
pungin hankinnoissa.

Kannanotot vieraiden valtioiden välisiin tai vieraiden valtioiden sisällä 
vallitseviin konflikteihin, ja niihin reagoiminen esimerkiksi taloudellisin 
pakottein, eivät edellä todetusti kuulu kunnan toimialaan, vaan osaksi 
valtion ulkopolitiikkaa.

Edellä todettuun viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei aloitteessa esi-
tetyille toimenpiteille ole oikeudellisia edellytyksiä.
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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
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehi-
tyksen tukemiselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 80

HEL 2021-006118 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Minja Koskela: Pyydän pöydälle

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyn jatkaminen
EI-ehdotus: Pyydän pöydälle

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Reetta Van-
hanen

Tyhjä: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle äänin 8 - 5 (2 tyhjää)

24.01.2022 Pöydälle

08.11.2021 Palautettiin

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 109
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kaupunkistrategiaa 
koskevassa kanteluasiassa

HEL 2021-013495 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolle tehdyn kantelun johdosta koskien kuntalain noudattamista 
kaupunkistrategian laatimisessa:

Kantelu

********** on tehnyt 13.10.2021 kantelun Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolle. Kantelijan mukaan kaupunki ei noudata kuntalakia 13.10.2021 
valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa, sillä kaupungin vuo-
den 2022 talousarvioehdotuksessa tai talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022‒2024 laatimisohjeiden luvussa "Väestökehitys ja 
ennuste" ei todeta ulkomailta tulevan huonosti koulutetun, huonosti in-
tegroituvan ja huonosti työllistyvän väestön määrästä ja sen ennakoi-
duista muutoksista mitään, vaikka luvusta ilmenee, että Helsinki menet-
tää kantasuomalaisia veronmaksajia lähikuntiin.

Kantelijan mukaan ulkomailta Helsinkiin muuttavan väestön muutosten 
huomiotta jättäminen ei ole linjassa sen kanssa, mitä näkökulmia kun-
talain 37 §:ssä kaupunkistrategialta edellytetään, koska huoltosuhtee-
seen vaikuttaa nyt hyväksytyssä kuntastrategiassa mainitun ikääntymi-
sen lisäksi myös tänne huonosti integroituvan ja huonosti koulutetun ja 
huonosti työllistyvän väestön määrän muutokset. Ilman tietoa tänne 
muuttavan työikäisen huonosti työllistyvän väestön määristä kaupunki 
ei kantelijan mukaan kykene asianmukaiseen ja kuntalain edellyttä-
mään taloussuunnitteluun ja raamibudjetointiin.

Kuntastrategiaan sovellettava sääntely

Kuntalain 37 §:n 1 momentin mukaan kunnassa on oltava kuntastrate-
gia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aika-
välin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan 
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluta-
voitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) kunnan asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja 
alueen elinvoiman kehittäminen. 

Kuntalain 37 §:n 2 momentin mukaan kuntastrategian tulee perustua 
arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muu-
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toksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kun-
tastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seu-
ranta. Saman pykälän 3 momentin mukaan kuntastrategian ottamisesta 
huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa sääde-
tään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 
toimikaudessa.

Kuntalain 37 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 
268/2014 vp, s.165) mukaan pykälän 1 momentissa säädettäisiin kun-
tastrategian laatimisvelvoitteesta sekä niistä eri näkökulmista, jotka st-
rategiassa ainakin tulisi ottaa huomioon. Jokainen pykälässä mainituis-
ta näkökulmista on laaja ja pitää sisällään useita asiakokonaisuuksia. 
Kuntastrategian velvoittavuus olisi luonteeltaan poliittista ja toiminnallis-
ta eli se ohjaisi päätösvalmistelua ja päätöksentekoa. Kuntastrategia ei 
siten olisi oikeudellisesti sitova tai valituskelpoinen asiakirja. Kuntastra-
tegiaan pohjautuvat yksittäistä asiaa koskevat päätökset tehtäisiin erik-
seen. Strategialle syntyy kuitenkin välillisesti myös oikeudellista sito-
vuutta kunnan vuosittaisen talousarviopäätöksen yhteydessä, sillä ta-
lousarviossa päätettyjen tavoitteiden ja määrärahojen tulee perustua 
kuntastrategiaan. 

Kuntalain 110 §:n 2 momentin mukaan talousarvio ja -suunnitelma on 
laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kun-
nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja ta-
louden tavoitteet. Kuntastrategia on siis talousarvion ja -suunnitelman 
keskeinen tausta-asiakirja, ei päinvastoin.

Kuntastrategian perusteena oleva arvio kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toi-
mintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttami-
seen

Kuntastrategiaa laadittaessa tarkastellaan kunnan ulkoisen toimin-
taympäristön tulevaa kehitystä. Kuntien toimintaympäristön muutosten 
tarkastelu perustuu informaatioon, jota on saatavissa tilastoista ja en-
nusteista, näistä tehdyistä johtopäätöksistä sekä lisäksi erityisesti ei-
numeerisiin laadullisiin menetelmiin perustuvista näkemyksistä ja joh-
topäätöksistä.

Helsingin kaupunkistrategian 2021‒2025 ”Kasvun paikka” valmistelus-
sa on hyödynnetty kaupungin pitkäaikaista, kattavaa ja tilastollisesti 
luotettavaa omaa tietotuotantoa sekä laajasti muuta saatavilla olevaa 
dataa toimintaympäristön kehityksestä. Strategian tavoitteet on koottu 
ja yhteen sovitettu pormestarin johdolla käydyissä valtuustoryhmien 
keskinäisissä neuvotteluissa sekä niitä pohjustaneissa uuden kaupun-
ginvaltuuston seminaarissa 12.‒13.8.2021 ja uusien toimialalautakun-
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tien seminaareissa, joissa keskusteltiin kaupunkistrategian teemoista 
toimialoittain.  

Helsingin kaupungin 8.12.2021 hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 
2022 luvussa 2.3 käsitellään ulkomaalaistaustaisen väestön kasvua 
osana yleistä väestökehitystä kuvaavaa toimintaympäristön analyysiä. 
Luvussa on erillinen alaluku ulkomaalaistaustaisen väestön määrän 
viimeaikaisesta kehityksestä sekä ennusteesta. Luvussa kuvataan ly-
hyesti myös eri syistä Suomeen muuttaneiden kehitystä. Tässä luvussa 
väestönkehitys tarkastellaan hyvin tiiviisti. Strategian laatimisessa on 
hyödynnetty laajaa tietoaineistoa, jossa myös ulkomaalaistaustaisten 
kehitystä on käsitelty monipuolisesti.

Ulkomaalaistaustaisen väestön määrää ja kehitystä on kuvattu verkos-
sa myös päivittyvässä Helsingin kaupungin toimintaympäristön muutos-
ten analyysissä (verkkosivusto https://toimintaymparisto.hel.fi), joka 
muodosti yhden tärkeän osan uuden kaupunkistrategian valmistelun 
tietopohjaa.

Helsingin kaupunki seuraa ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ke-
hitystä vuosittain sekä laatii ennusteen vieraskielisen väestön kasvusta 
noin kolmen vuoden välein. Seuraava ennuste tehdään vuoden 2022 
aikana. Väestöennusteessa tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten kas-
vua eri väestöryhmissä. Lisäksi kaupunki seuraa ulkomaalaistaustais-
ten kotoutumista Helsinkiin erilaisin indikaattorein ja kotoutumisen seu-
rannasta julkaistaan erillinen seurantaraportti joka toinen vuosi.

Kaupungin toiminnan lainmukaisuus

Kuntalaki ei määrittele kuntastrategian yksityiskohtaista sisältöä, vaan 
ainoastaan vähimmäisvaatimukset. Kunnalla on laaja harkintavalta sii-
nä, mitä asioita kuntastrategiassa painotetaan. Kunta voi perustuslais-
sa turvatun itsehallintonsa nojalla valita kuntastrategiaan itselleen tär-
keimmät kehittämiskohteet, kunhan siinä on huomioitu kuntalain 37 
§:ssä mainitut vaatimukset.

Helsingin kaupunki on ottanut 13.10.2021 hyväksytyssä kaupunkistra-
tegiassa huomioon kaikki kuntalain 37 §:n 1 momentissa mainitut vaa-
timukset. Kaupunkistrategia perustuu myös kuntalain 37 §:n 2 momen-
tin mukaisesti laajaan ja perusteltuun  arvioon kunnan nykytilanteesta 
sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Näin ollen Helsingin kaupunki on 
noudattanut kuntalakia 13.10.2021 hyväksytyn kaupunkistrategian laa-
timisessa.

Käsittely
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Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kuten pohjaesityksessä todetaan, kaupunkistrategialle 
syntyy oikeudellista sitovuutta sitä kautta, että talousarvion on perustut-
tava strategiaan. Strategia käsittelee muuttoliikettä ainoastaan määräl-
lisenä kysymyksenä eikä huomioi tosiasiallisen maahanmuuton heik-
koa laatua osaamisen ja työllistymisen näkökulmasta. Kuten kantelus-
sa todetaan, heikosti työllistyvä ja integroituva maahanmuuttajaväestö 
aiheuttaa huomattavia paineita kaupungin pysyvien menojen lisäänty-
miseen samalla, kun kyseinen muuttoliike nostaa asumisen hintaa ja 
heikentää viihtyvyyttä ja turvallisuutta ja siten ajaa työssäkäyvää väes-
töä naapurikuntiin.

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että edellä 
sanottu otetaan huomioon.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka oli peruste-
luiltaan saman sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 22.11.2021
2 Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025 Kasvun paikka_A_PDFa2b
3 Helsinki-talousarvio-2022
4 Uusi kuulemiskirje, muokattu, saapunut 3.2.2022
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 2
Liite 3

Kantelun tekijä Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa ESAVI / 35487/2021 va-
rannut 22.11.2021 kaupungille tilaisuuden antaa lausuntonsa kantelun 
johdosta viimeistään 11.2.2022. 

3.2.2022 on asiassa saapunut uusi kuulemiskirje ja lisämateriaalia, joka 
on lisätty liitteeksi. Esittelijä katsoo, ettei uusi aineisto anna aihetta 
muuttaa kaupungin lausunnon sisältöä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan, ellei toisin 
ole säädetty tai määrätty, kaupungin puhevaltaa käyttää ja kaupungin 
esitykset ja lausunnot ulkopuoliselle antaa kaupunginhallitus.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä kaupunkistrategiaa koske-
van päätöksenteon. Koska kantelu koskee kaupunkistrategian laadin-
taa, on perusteltua, että asian esittelijänä kaupunginhallituksessa toimii 
pormestari.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 22.11.2021
2 Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025 Kasvun paikka_A_PDFa2b
3 Helsinki-talousarvio-2022
4 Uusi kuulemiskirje, muokattu, saapunut 3.2.2022
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Oheismateriaali

1 Helsingin toimintaympäristöanalyysi
2 Kaupunkistrategia 2021-2025 verkossa
3 Talousarvio 2022 verkossa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 2
Liite 3

Kantelun tekijä Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 81

HEL 2021-013495 T 03 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 110
Edustajat Helsingin seudun yhteistyökokouksessa valtuustokaudel-
la 2021-2025

HEL 2021-009550 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi Helsingin 
seudun yhteistyökokoukseen valtuustokaudeksi 2021-2025 kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiaisen, kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Fatim Diarran ja kaupunginvaltuutettu Laura Korpisen. Li-
säksi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalla on oikeus osallistua yhteistyö-
kokouksen kokouksiin.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 31023337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 31.4.2021, 413 § hyväksynyt Helsingin seudun 
yhteistyösopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen mukai-
sesti seudun yhteistyöhön osallistuvat seuraavat sopimuskunnat: Hel-
sinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Ke-
rava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo. Yh-
teistyöhön osallistuvat kumppanuuskuntina Porvoo, Lohja ja Siuntio. 
Sopimus- ja kumppanuuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin 
seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Kunnat sitou-
tuvat poliittisen- ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen 
yhteistyöhön. 

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimus- ja kumppanuuskuntien 
johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimin-
taelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioita. Yhteistyöko-
kous voi esittelystä käsitellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. 
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Yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne, 
seudun yhteinen edunvalvonta sekä tarvittaessa seudulliset palvelut. 
Yhteistyökokous käsittelee ja hyväksyy valtuustokausittain Helsingin 
seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman maankäyttöä 
ja asumista koskevien osioiden osalta sekä tekee esityksen sopimus-
kuntien valtuustoille sen kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimus- ja kumppanuuskuntien 
kunnanvaltuustojen ja –hallitusten puheenjohtajat, yhteensä 34 luotta-
mushenkilöä. Yhteistyökokouksen jäsenille ei nimetä varajäseniä. Yh-
teistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokaudeksi 
lisäksi 4-6 lisäjäsentä. Näistä 2-4 jäsentä edustaa pääkaupunkiseudun 
kaupunkeja ja kaksi jäsentä KUUMA-seutua. Yhteistyökokous valitsee 
valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheen-
johtajaa. Seudun kuntien kunnan- ja kaupunginjohtajilla on oikeus osal-
listua yhteistyökokouksen kokouksiin.

Kuntavaalien jälkeen yhteistyökokouksen lisäjäsenistä on neuvoteltu 
Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunnassa, jossa puolueiden 
piirijärjestöjen toiminnanjohtajat ovat sopineet, että lisäpaikat jakaantui-
sivat vihreille, perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle. Yksi lisäjäsenis-
tä olisi Helsingistä: Laura Korpinen. Helsingin seudun yhteistyökokous 
päätti ensimmäisessä kokouksessaan 1.12.2021 lisäjäsenistä Uuden-
maan liiton vaalien valmistelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouksen osanottajille maksetaan kokouspalkkiot ja ansionmenetys-
ten korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn 
päätöksen (kaupunginvaltuusto 23.6.2021, 213 §) mukaisesti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 31023337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin seudun yhteistyökokoukseen nimetyt
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§ 111
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2022 lukien

HEL 2022-000511 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali- ja terveystoimialle seuraavat yh-
teensä 71 virkaa 1.3.2022 lukien:

- Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen: 

- 33 sosiaaliohjaajan virkaa, 

- johtavan sosiaaliohjaajan virka, 

- 20 sosiaalityöntekijän virkaa, 

- kolme johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, 

- lastenkodin johtajan virka, 

- neljä johtavan psykologin virkaa, 

- kaksi johtavan psykoterapeutin virkaa ja 

- perhekuntoutuksen päällikön virka; 

- Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen: 

- sosiaaliohjaajan virka ja 

- johtavan sosiaaliohjaajan virka; 

- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen: 

- kolme asiakasohjaajan virkaa ja 

- Hallintoon: 

- taloussihteerin virka. 

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

Sosiaali- ja terveystoimialan uudet virkatarpeet johtuvat muun muassa 
muutoksista lainsäädännössä, esimerkiksi lastensuojelulaissa on vaa-
de koskien henkilöstömitoitusta 1.1.2022 lähtien ja jälkihuollossa asiak-
kaiden ikäraja on korotettu 25 vuoteen. Lisäksi perusteena on muun 
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muassa aikuissosiaalityössä tilapäisen asumisen kehittäminen, mikä 
vaatii lisäresursseja.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa päättämistä toisen 
edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista 
velvoittavien määräysten antamista tai muulla tavalla toisen etuun tai 
oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustetta-
vaksi 28 sosiaaliohjaajan virkaa lapsiperheiden erityispalvelujen yksik-
köön sekä viisi sosiaaliohjaajan virkaa vammaistyön sosiaalityön yksik-
köön. Perheiden erityispalveluihin perustettavaksi esitetään johtavan 
sosiaaliohjaajan virka. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi yksilöhuollon pää-
töksiä muun muassa palvelutarpeen arvioinnista tai omaishoidontuesta, 
mikä edellyttää virkaa. 

Lastensuojelun palveluun esitetään perustettavaksi yhteensä kymme-
nen sosiaalityöntekijän virkaa, joista kuusi sijoituksen sosiaalityön yk-
sikköön ja neljä lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksikköön. Sa-
maan palveluun esitetään perustettavaksi vielä kaksi sosiaalityönteki-
jän virkaa lastensuojelun ja perhesosiaalityön yksikköön. Tehtäviin kuu-
luu lastensuojelulain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä muun muassa 
lapsen taloudellisesta tuesta huostaanoton aikana, mikä edellyttää vir-
kaa.

Edelleen perustettavaksi esitetään viisi sosiaalityöntekijän virkaa Idän 
aikuissosiaalityön yksikköön sekä kaksi sosiaalityöntekijän virkaa 
vammaisten sosiaalityön yksikköön sekä yksi sosiaalityöntekijän virka 
perheiden erityispalvelujen yksikköön. Edelleen perustettavaksi esite-
tään kolme johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, joista yksi sijoituksen 
sosiaalityön yksikköön, yksi lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja 
tuen yksikköön sekä yksi lännen aikuissosiaalityön yksikköön. Tehtäviin 
kuuluu yksilöhuollon päätöksiä, kuten esimerkiksi päätöksiä erilaisista 
palveluista ja tukitoimista, mikä edellyttää virkaa. 

Lastensuojelun palvelut -yksikköön esitetään perustettavaksi lastenko-
din johtajan virka. Tehtävässä tehdään muun muassa lasten yhteyden-
pidon rajoituspäätöksiä. Edelleen perustettavaksi esitetään neljä johta-
van psykologin virkaa sekä kaksi johtavan psykoterapeutin virkaa. Teh-
täviin kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä palveluun pääsys-
tä, mikä edellyttää virkaa. Edelleen esitetään perustettavaksi perhekun-
toutuksen päällikön virka. Tehtävä edellyttää virkaa, koska siinä teh-
dään päätöksiä mahdollisesta lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta 
sekä sijaistetaan virkasuhteessa toimivaa esihenkilöä.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen esitetään perustet-
tavaksi sosiaaliohjaajan ja johtavan sosiaaliohjaajan virka. Tehtäviin 
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kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä päihdehuollon palvelujen 
antamisesta, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Helppise-
niorin asiakasohjaus -yksikköön esitetään perustettavaksi kolme asia-
kasohjaajan virkaa. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palve-
lutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen, mikä edellyt-
tää tehtävien perustamista virkoina.

Hallintoon esitetään perustettavaksi asiakasmaksut-yksikköön talous-
sihteerin virka. Tehtäviin kuuluu muun muassa yksilöhuollon päätöksiä 
tulosidonnaisista asiakasmaksupäätöksistä, mikä edellyttää virkaa.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnan 
ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 1 momentin mu-
kaisesti. Saman pykälän 3 momentti mahdollistaa, että julkisesta ha-
kumenettelystä voidaan poiketa, kun on olemassa muu laissa säädet-
tyihin perusteisiin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste. 
Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 4 kohdan mukaan palvelus-
suhdetta koskevat tarkoituksenmukaiset uudelleenjärjestelyt ovat pe-
ruste poiketa julkisesta hakumenettelystä. Peruste arvioidaan tapaus-
kohtaisesti.

Tehtävää varten on perustettava virka, vaikka tehtävään sisältyisi julki-
sen vallan käyttöä vain vähäinenkin määrä. 

40 perustettavista viroista ovat sellaisia, joihin sisältyviä vastaavia teh-
täviä hoidetaan parhaillaan työsuhteisina. Tehtäviä on voitu hoitaa toi-
mialalla työsuhteisina julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien vi-
ranhaltijoille siirtojärjestelyjen avulla, mutta edellä mainittujen lainmuu-
tosten, henkilöstömitoitusten ja lisäresurssitarpeen vuoksi on syytä, et-
tä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä tekevät ko. henkilöt itse. 
Myös viransijaisen on oltava viranhaltija. Tilanteessa, jossa muuten 
samoina pysyviin tehtäviin lisätään kokonaisuuteen nähden vähäinen 
määrä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä, on tarkoituksenmu-
kaista järjestellä palvelussuhteita siten, että kyseessä olevat työsuhtei-
set henkilöt voidaan ottaa virkoihin sisäisellä täyttömenettelyllä samal-
la, kun nykyiset työsuhteet päätetään. 

Niiden työntekijöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumi-
seen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen 
yhteistoimintakäsittely. 

Virkoihin on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimialan talousar-
viossa. 
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Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henki-
löstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohta-
jaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. 

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen ja kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten sekä tehtävien vaati-
vuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- sosiaaliohjaaja (28 virkaa) 2 676,96 €/kk, 

- sosiaaliohjaaja (5 virkaa) 2 667,55 €/kk, 

- sosiaalityöntekijä (10 virkaa) 3 680,36 €/kk, 

- sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 424,78 €/kk, 

- sosiaalityöntekijä (5 virkaa) 3 475,89 €/kk, 

- sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 537,23 €/kk, 

- sosiaalityöntekijä (1 virka) 3 496,34 €/kk, 

- johtava sosiaalityöntekijä (2 virkaa) 3 988,21 €/kk, 

- johtava sosiaalityöntekijä (1 virka) 3 745,09 €/kk, 

- lastenkodin johtaja (1 virka) 3 801,05 €/kk, 

- johtava psykologi (4 virkaa) 4 006,75 €/kk, 

- johtava psykoterapeutti (2 virkaa) 3 981,08 €/kk, 

- perhekuntoutuksen päällikkö (1 virka) 3 801,05 €/kk, 

- johtava sosiaaliohjaaja (2 virkaa) 3 142,11 €/kk, 

- sosiaaliohjaaja (1 virka) 2 667,55 €/kk, 

- asiakasohjaaja (3 virkaa) 2 686, 97 €/kk ja 

- taloussihteeri (1 virka) 2 269, 48 €/kk. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää viran perustamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 24109

sari.torres(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 112
Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan viran 
määräaikainen täyttäminen 1.3.2022 lukien

HEL 2022-001129 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti filosofian maisteri Marko Karvisen hoitamaan työ-
terveysliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaa määräaikaisesti siihen kuu-
luvine palkkaetuineen 1.3.2022 - 31.12.2023 tai enintään siihen saak-
ka, kun määräaikaisuuden peruste on olemassa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Virkaan esitettävän CV

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi 17.1.2022 työterveysliikelai-
toksen toimitusjohtajan eroilmoituksen virasta 1.3.2022 lukien ja samal-
la kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran määräaikaisen 
täyttämisen.  

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 
momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhal-
tijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen sääde-
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tään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhtee-
seen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastet-
tava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista vir-
kasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.  

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 Helsingin kaupungin talousarvios-
ta vuodeksi 2022. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista 
tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalve-
lujen saatavuutta. Koska kaupunki on käynnistämässä laatukilpailutuk-
sen, on tarkoituksenmukaista, että virka täytetään määräaikaisesti pal-
velutoimintaan liittyvien mahdollisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi.  

Työterveysliikelaitoksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on välttämä-
töntä, että liikelaitoksella on määräaikainen toimitusjohtaja 31.12.2023 
asti, tai enintään siihen saakka, kun palvelujen mahdollinen ulkoistami-
nen on tapahtunut. 

Hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvoin-
tialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn li-
säksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen 
virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö. 

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan työterveysliikelaitok-
sen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, 
kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Viran määräaikaiseksi täyttämiseksi on kartoitettu sopivia ehdokkaita 
Helsingin kaupungin sisältä. Kartoituksessa on kiinnitetty erityistä huo-
miota siihen, minkälaista johtamisosaamista em. muutostilanne edellyt-
tää. Kyseessä on organisaation henkilöstön kannalta haastava välivai-
he, jossa lopullista päätöstä palvelujen mahdollisesta uudelleenjärjes-
tämisestä joudutaan odottamaan. Tällaisessa tilanteessa tulee turvata 
henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio, varmistaa hyvä muutosjohtami-
nen sekä hyvien työterveyspalvelujen tuottaminen. Nämä ovat keskei-
siä asioita, joiden hoitamiseen tarvitaan kokenutta muutosjohtamisen 
osaajaa. Myös kaupungin toimintaympäristön tuntemusta pidetään tär-
keänä toiminnan ja palvelujen hallinnoimiseksi ja johtamiseksi.  

Helsingin kaupungilla vuodesta 1999 alkaen työskennellyt filosofian 
maisteri Marko Karvinen on toiminut strategiapäällikkönä Helsingin 
kaupunginkanslian talous- ja suunnittelukeskuksessa vuodesta 2012 
alkaen. Aiempaa kokemusta hänellä on mm. suunnittelu-, tutkimus- ja 
projektitehtävistä.  

Marko Karvinen on toiminut työterveysliikelaitoksen johtokunnan pu-
heenjohtajana sen perustamisvaiheesta 1.1.2016 alkaen toukokuuhun 
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2019 saakka, jonka jälkeen hän on toiminut johtokunnan jäsenenä. Hän 
tuntee työterveysliikelaitoksen palvelut ja toimintaa kuuden vuoden 
ajalta päätöksenteon ja johtokuntakäsittelyjen pohjalta. Lisäksi hän on 
osallistunut erilaisiin kehittämistilaisuuksiin ja vuorovaikutustilanteisiin 
liikelaitoksen johdon ja henkilöstön kanssa ja kasvattanut ymmärrys-
tään toimintaan näiden perusteella. Kokonaisuudessaan hän on seu-
rannut työterveysliikelaitoksen toimintaa osana kaupunkikokonaisuu-
den strategista ohjausta ja talousarvio-ohjausta vuodesta 2006 alkaen. 

Valittavalla määräaikaisella toimitusjohtajalla tulee olla aiempaa koke-
musta ja näyttöä strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Marko 
Karvisella on hyvää kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtami-
sesta, sillä hän on toiminut johtamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja on 
onnistuneesti edistänyt kaupungin strategioiden valmistelua ja käytän-
töön viemistä johtamansa yksikön asiantuntijoiden kanssa. 

Työkokemuksensa myötä Karvinen on kerryttänyt kokemusta ja osaa-
mista monialaisen organisaation johtamisjärjestelmän uudistuksista ja 
läpiviennistä. Hänellä on ymmärrystä työkokemuksensa perusteella sii-
tä, mitä organisaatiomuutos edellyttää, kuten viestinnän roolista muu-
toksessa sekä henkilöstön kanssa tehtävästä yhteistoiminnasta ja vuo-
rovaikutuksen merkityksestä muutoksessa.  

Karvisella on erittäin hyvä liikelaitoksen ja kaupunkiorganisaation tun-
temus, mikä edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Hänellä on mo-
nipuolista kokemusta johtamisesta, kuten erilaisten moniammatillisten 
ja laaja-alaisten ohjelmien, projektien, työryhmien ja verkostojen johta-
misesta. Monipuolisen johtamiskokemuksensa ansiosta hänellä katso-
taan olevan valmiuksia johtaa työterveysliikelaitosta muutostilanteessa. 

Marko Karvinen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja kokonaisar-
vioinnin perusteella hänen katsotaan olevan henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa 
määräaikaisesti. Hänellä on nykyisten työtehtäviensä myötä muodos-
tunut hyvä kaupunkiorganisaation ja työterveysliikelaitoksen tuntemus. 

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Marko Karvinen siirtyy 
virkaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Karvisen tulee kunnan 
ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityi-
syyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti 
esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 
päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaan-
nista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen. 

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus 
päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Virkaan esitettävän CV

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virkaan valittu Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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Käsiteltävä tässä kokouksessa

§ 113
Päätös perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen mahdollistamiseksi

HEL 2020-009208 T 12 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 22.12.2021 an-
tamaa ja päivityksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.2-9.3.2022 tai kunnes asiasta toisin pääte-
tään.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012

timo.korhonen(a)hel.fi
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi
Eeva Salo, erikoislääkäri, puhelin: 040 7307044

eeva.p.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 22.12.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Etelä-Suomen aluehallintovi-
rasto / Opetus- ja kulttuuritoi-
men vs

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset Sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tässä päätöksessä määrätään oppilaitosten tilojen turvallisesta käytös-
tä perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antaman suosituksen tarkoitus on tukea kouluja toteuttamaan koulun-
käynti koronaepidemian aikana siten, että se on turvallista lapsille ja 
henkilökunnalle. Suositusta noudattamalla voidaan hallita tartuntariskiä 
eli vähentää tartuntoja ja rajata mahdollisissa altistustilanteissa altistu-
neiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toimintaa suunniteltaessa on 
tärkeää sovittaa yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjun-
nan periaatteet. Helsingissä tilojen turvallinen käyttö tarkoittaa muun 
muassa, että oppilaat opiskelisivat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähio-
petuksen yhdistelmämallin mukaisesti, jossa osa luokista työskentelee 
kukin vuorollaan ja lyhytaikaisesti etäopetuksessa. Oppilaiden oikeus 
opetukseen turvataan myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden ai-
kana. Päätös koskee lähtökohtaisesti kaikkea Helsingissä annettavaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 89 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/16
07.02.2022

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 FI02012566

perusopetusta. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät kuitenkaan kos-
ke esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1 - 3 vuosiluokkien oppilai-
ta, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvolli-
suuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Näiden oppilai-
den opetus järjestetään lähiopetuksena.

Perusopetus järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Mahdollinen 
siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tapahtuu opetuksen 
järjestäjän päätöksellä. Kaupunginhallitus teki lukuvuoden 2020-2021 
aikana kymmenen päätöstä perusopetuksen poikkeusjärjestelyjen 
mahdollistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
22.12.2021 antama suositus koskee silti myös varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta ja niiden tilankäyttöä, mutta mahdollisuutta ja tarvetta 
etäyhteyksien hyödyntämisen ja läsnäolon yhdistelmämalliin ei toimin-
nan luonteen vuoksi ole.

Säädösperusta

Tartuntatautilain (1227/2016) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on eh-
käistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteis-
kunnalle aiheutuvia haittoja. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan 
velvollisuutena on järjestää alueellaan tartuntatautilaissa tarkoitettu tar-
tuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä siten kuin kan-
santerveyslaissa (66/1972), terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja tar-
tuntatautilaissa säädetään. Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu 
tartuntatautilaissa tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja seuran-
ta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 
sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioiden tor-
junta.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaa-
raa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty 
tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotetta-
vissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää 
alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitos-
ten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä 
yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä 
on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaa-
ralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perusopetuslain (682/1998) 29 § mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nyt tehtävällä päätöksellä tilo-
jen turvallisesta käytöstä turvataan lasten oikeutta turvalliseen opetu-
sympäristöön.
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Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin mukaan, jos opetusta ei tartunta-
tautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää 
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestä-
mispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän pää-
töksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin enintään yhden kuukau-
denajaksi kerrallaan, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätön-
tä. Oppilaan oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten 
opetusjärjestelyiden aikana. Ensimmäinen perusopetuslain muutos, jol-
la 20 a § lisättiin lakiin, tuli voimaan 1.8.2020 (521/2020) ja se oli voi-
massa määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun. Vastaavan sisältöinen 
väliaikainen muutos (1191/2020), joka oli voimassa 31.7.2021 saakka, 
tuli voimaan 1.1.2021. Lukuvuotta 2021-2022 koskeva laki (687/2021) 
on voimassa 1.8.-31.7.2022. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 
paikallinen päätöksenteko, jolla perusopetuksen järjestäminen voidaan 
hoitaa turvallisesti epidemian aikanakin. Lukuvuonna 2021-2022 voi-
massa olevan lain esitöiden mukaan tavoitteena on jatkaa lakien 
(1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa perusopetuksessa lukuvuo-
den 2021— 2022 ajaksi (HE 93/2021 vp s. 9).

Perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen ensimmäisen kerran johtaneen 
hallituksen esityksen (HE 86/2020 vp) mukaan mikäli opetuksen järjes-
tämisessä ei pystyttäisi noudattamaan tartuntatautiviranomaisen pää-
tökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä 
tai opetustilat suljettaisiin osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n 
nojalla, voitaisiin opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin (HE 86/2020 vp, s. 16-17). Kevätlukukaudella 2021 voimassa ol-
leen perusopetuslain 20 a §:n säätämiseen johtaneen hallituksen esi-
tyksen (HE 218/2020 vp) mukaan ehdotetun pykälän 1 momentti vas-
taa nykyisin voimassa olevaa. Perusopetuslain 20 a §:n 1 momentissa 
ehdotetaan, että opetuksen järjestäjä voisi siirtyä poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin, jos tartuntatautilain mukainen tartuntatautiviranomai-
nen antaisi tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen opetukseen käy-
tettävien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan, tai jos opetuksessa 
ei voitaisi noudattaa päätökselle mahdollisesti asetettuja ehtoja. Edel-
leen hallituksen esityksen mukaan turvallisuuden arvioinnissa ja lähio-
petuksen järjestämisenkäytännön suunnittelussa noudatettaisiin tartun-
tatautilain mukaisiin päätöksiin mahdollisesti sisältyviä edellytyksiä ope-
tukseen käytettävien tilojen käyttämisestä. Myös kevätlukukaudella 
2021 voimassa ollutta pykälää koskevassa sivistysvaliokunnan mietin-
nössä (SiVM 16/2020 vp) todetaan, että poikkeuksellisia opetusjärjes-
telyjen soveltamisen edellytyksiä ei nyt ehdoteta muutettavaksi tältä 
osin. Lukuvuonna 2021-2022 voimassa olevan lain esitöiden mukaan 
tavoitteena on jatkaa lakien (1191—1192/2020) mukaista oikeustilaa 
perusopetuksessa lukuvuoden 2021— 2022 ajaksi. (HE 93/2021 vp s. 
9). Muussa julkaistussa lainvalmisteluaineistossa ei ole esitetty tästä 
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poikkeavia kantoja. Tartuntatautilain 58 § soveltuu siis sanamuodos-
taan huolimatta kokonaan tai osittain sulkemista koskevan päätöksen 
lisäksi myös päätöksiin, joilla annetaan velvoittavia ohjeita tai määräyk-
siä pykälän tarkoittamien tilojen käytöstä.

Edellytyksenä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiselle on li-
säksi se, että se on välttämätöntä. Mahdollinen siirtyminen poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin tehdään tästä päätöksestä erillisessä pää-
töksenteossa. Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin edellyt-
tää aina välttämättömyysharkintaa, joka tehdään lain esitöiden mukaan 
yhteistyössä kunnan epidemiologisen toiminnan kanssa.

Epidemiologinen arviointi

Suomen tilanne

Tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 14 kohdan mukaan SARS-CoV-2:n aiheuttama infektio on yleisvaa-
rallinen tartuntatauti. 

Korona aiheuttaa sitä vakavamman sairauden, mitä iäkkäämpänä sen 
saa. Koronaan kuolleista 60 % on Suomessa ollut yli 80-vuotiaita ja 93 
% yli 60-vuotiaita. Myös nuoremmat aikuiset voivat saada vaikean, pit-
kään tehohoitoon ja pysyviin elinvaurioihin johtavan taudin. Rokotetut 
aikuiset ja rokotetut ja rokottamattomatkin lapset sairastavat koronan 
yleensä lievänä limakalvoinfektiona, ja heidän riskinsä sairastua vaka-
vasti on vähäinen. 

Koronavirus muuntuu jatkuvasti, ja uudet muunnokset ovat olleet edel-
täjiään tarttuvampia ja yleistyneet nopeasti. Marraskuussa 2021 saa-
punut omikron-muunnos on selvästi edeltäjäänsä deltaa tarttuvampi. 
Deltan tartuttavuus- eli R-luku oli 1,3, kun omikronilla R-luku on 3 – 4. 
Jo joulukuun lopussa käytännössä kaikki tapaukset olivat omikronin ai-
heuttamia, ja tartuntamäärät ennennäkemättömän korkeita. 

Rokotukset suojaavat hyvin vakavalta sairaudelta, mutta tartuntaa vas-
taan rokotussuoja hiipuu ajan kuluessa.  Rokotukset suojaavat huo-
nommin omikron-tartunnalta kuin aikaisemmilta varianteilta. Rokotetut 
sairastavat kuitenkin omikroninkin yleensä lieväoireisena limakalvoin-
fektiona, mutta voivat tartuttaa eteenpäin. Tehokas leviäminen tuottaa 
niin paljon tartunnan saaneita, että pienikin osuus vakavasti sairastu-
neita riittää aiheuttamaan merkittävää sairaalahoidon kuormitusta. 

On mahdotonta torjua testauksen ja tartunnanjäljityksen keinoin lieväoi-
reista, herkästi ja nopeasti kehittyvää tautia, joka alkaa tarttua jo ennen 
oireita. Kun virusta esiintyy väestössä paljon, ei todettujen tartunnan 
saaneiden eristämisestä ja heille altistuneiden karanteeneista ole hyö-
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tyä, koska jokainen vastaantulija voi olla yhtä tartuttava. Vaikeassa 
epidemiatilanteessa on pyrittävä vähentämään ihmisten välisiä koh-
taamisia, sekä rajoituksia säätämällä että vaikuttamalla ihmisten käyt-
täytymiseen.

Helsingin kaupungin alueen tilanne

Helsingissä on havaittu epidemia-aikana yli 98 000 koronatapausta, 
mikä on noin 24 % koko Suomen Covid-19-tapauksista. Helsingin il-
maantuvuus on tällä hetkellä hyvin korkea, 3 078/100 000 asukasta/14 
vrk (24.1.2022). Todellinen ilmaantuvuus on vieläkin korkeampi, sillä 
rajallinen testauskapasiteetti kohdennetaan suurimman riskin tarpeisiin. 
Noin puolella testatuista todetaan koronatartunta. 

Koronatilanteen pahennuttua Helsinki ja monet muut suuret kunnat 
luopuivat ensin karanteenien asettamisesta 10.1.2022, ja 21.1.2022 
valtaosasta eristämisistä. Kun koronaa on yhteiskunnassa paljon, ei 
eristämisellä ja karanteeneilla saavuteta lisähyötyä.

Pitkin syksyä 2021 rokottamattomien lasten koronailmaantuvuus oli ro-
kotettujen ikäryhmiä korkeampi: tartunnan saaneiden osuus oli lapsilla 
noin kaksinkertainen väestöosuuteen verrattuna. Omikronmuunnoksen 
saavuttua tilanne muuttui, sillä omikron tarttuu myös rokotettuihin. Ro-
kotettujen osuus tartunnoista kasvoi. Eniten tartuntoja todettiin viikolla 3 
nuorilla 20 – 49 –vuotiailla aikuisilla. Alle 20-vuotiailla todettiin tartun-
noista 22 %. 

Vaikka viikkojen 33/2021 – 03/2022 aikana korona on todettu PCR-
testillä 5 681 alakouluikäisellä lapsella, joista lähes kaikki rokottamat-
tomia, on heistä alle 0,02 % tarvinnut sairaalahoitoa koronan vuoksi.

Helsinkiläisistä yli 12-vuotiaista on 88 % saanut yhden koronaroko-
teannoksen, 85 % kaksi ja 46 % kolmannen rokotuksen. Yläkouluikäi-
sistä 12-15-vuotiaista 78 % on saanut yhden rokoteannoksen ja 71 % 
jo toisenkin. Riskiryhmiin kuuluvien 5 – 11 –vuotiaiden rokotukset aloi-
tettiin joulukuussa 2021, kaikille ikäryhmään kuuluville tarkoitetut roko-
tukset viikolla 03/2022. Rokotusten teho näkyi  syyskuussa, kun kah-
den viikon kuluttua ensimmäisten annosten saamisesta sairastuneiden 
yläkouluikäisten määrä laski. Omikron tarttuu myös rokotettuihin, ja jou-
lukuussa yläkoululaisten ilmaantuvuus nousi lähes samalle tasolle ala-
koululaisten kanssa.

Kun testauskapasiteetin rajat ovat tulleet vastaan, on epidemian kehit-
tymistä arvioitava muilla keinoin. Helsingin kaupungin sairaaloissa hoi-
dossa olevien koronapotilaiden määrä nousi 16.1.22 saakka ja on sen 
jälkeen hiukan laskenut, ja HYKS:issä tehohoidossa olevien potilaiden 
määrä on pysynyt kuukauden ajan tasaisena. Tämä puhuu sen puoles-
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ta, että epidemian huippu olisi saavutettu, ja tartunnat tullevat käänty-
mään laskuun.

Helsingin alueen koulujen tilanne

Helsingissä on noin 54 700 peruskoululaista. Koronan ilmaantuvuus oli 
koko syksyn 2021 ajan korkea, alakouluikäisillä yli 500/100 000 asu-
kasta/ 14 vrk. Syyskuussa oli korkeampi aalto, noin 800/100 000 asu-
kasta/ 14 vrk, ja tartuntoja oli muun kielisillä väestöosuutta enemmän. 
Syysloman jälkeen tartunnat lähtivät nousuun ennen kaikkea kotimaisia 
kieliä puhuvilla koululaisilla, ja omikronin saapuminen joulukuun alussa 
kiihdytti nousun, viikon 51 ilmaantuvuus oli alakouluikäisillä yli 
4000/100 000 asukasta/14 vrk. Joulukuun alussa siirryttiin käytäntöön, 
jossa rehtori tiedottaa koulun koronatapauksista harkintansa mukaan.

Korona tarttuu kaikkialla, missä on ihmisten välisiä kontakteja – mitä 
läheisempiä ja pitkäkestoisempia, sitä paremmin. Lapset saavat 
useimmin tartunnan kotoaan tai kaveripiiristä. Korona tarttuu myös kou-
lussa, mutta herkemmin lasten tavatessa toisiaan vapaasti muissa ti-
lanteissa. Koululaisten parissa todetaan jatkotartuntoja, mutta niiden 
erottaminen varmuudella koulun jälkeen tapahtuneista tartunnoista on 
mahdotonta. Omikronin korkeampi tarttuvuus lisää tartunnan riskiä se-
kä koulussa että muissa kontakteissa.

Tarkasteltaessa syksyn 2021 koronalukuja ja poissaolotilastoja voidaan 
havaita käyrien nousevan ja laskevan samaan tahtiin. Näin ollen koulu-
jen poissaolotilastoista voidaan tehdä päätelmiä koronan ilmaantuvuu-
desta nyt, kun koululaisia ei enää ohjata testeihin. Poissaoloja oli paljon 
syyskuussa delta-aallon tavoitettua koululaiset, sitten laskivat hiukan, ja 
syysloman jälkeen palasivat samalle tasolle ja ampaisivat ylös joulu-
kuussa omikronin myötä. Korkeimmillaan koululaisista oli poissa peru-
sopetuksesta 15 % viikolla 51 – poissaoloja saattoi lisätä valmistautu-
minen joulun viettoon sukulaisten kanssa – ja kevätlukukauden käyn-
nistyttyä poissaolojen osuus on ollut tasainen 10-11 %. Yksittäisistä 
luokista saattaa olla jopa puolet lapsista poissa, mutta koko kaupungin 
osuuden pysyminen tasaisena puhuu sen puolesta, että epidemia olisi 
tasaantumassa.

Etäopetus epidemian hillitsemisen keinona

Alakouluikäisillä koronan ilmaantuvuus oli syksyllä kolminkertainen ver-
rattuna päiväkoti-ikäisiin, omikronin aikaan kaksinkertainen. Selittäviä 
tekijöitä ovat koululaisten päiväkoti-ikäisiä huomattavasti suurempi liik-
kuvuus ja kohtaamiset. Alakouluikäisillä lapsilla saattaa olla useampia-
kin harrastuksia, joista kussakin tavataan esimerkiksi 5 – 30 muuta las-
ta. Lapsiryhmät eri luokista ja eri kouluista sekoittuvat muun muassa il-
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tapäivätoiminnassa, harrastuksissa, kerhoissa, kuoroissa, kyläillessä ja 
juhlissa. Lapset viettävät valvomatonta vapaa-aikaa keskenään.  

Koulu on järjestynyt yhteisö, jossa voidaan noudattaa hygieniaa ja toi-
mia epidemian rajoittamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala oh-
jeistaa kouluja ja päiväkoteja torjuntatoimista. On tärkeää, että perheet 
toteuttavat tartunnantorjuntaa myös kotioloissa ja vapaa-aikana.

Koulujen siirtäminen laajasti etäopetukseen lopettaisi koulurakennuk-
sessa tapahtuvat tartunnat. Lasten välillä, lapsista aikuisiin ja aikuisista 
lapsiin tapahtuvia tartuntoja etäopetus ei kuitenkaan poistaisi, jos ih-
misryhmien välisiä kontakteja ei estettäisi muuten. Etäopetusta harkit-
taessa on ensin vähennettävä kaikkia muita kohtaamisia yhteiskunnas-
samme; sekä aikuisten, perheiden että lapsiryhmien välillä. Pelkkä etä-
opetus ei lopeta tarttumista lasten välillä, jos samaan aikaan vapaa-
ajan kontaktit jopa lisääntyvät. 

Korona on lapsille lievä tauti, ja etäopetuksen haitat lasten yleiselle ter-
veydelle ja hyvinvoinnille ovat huomattavasti etäopetuksen hyötyjä suu-
remmat. Omikron on niin tarttuva, että se tulee saavuttamaan kaikki yh-
teiskuntamme jäsenet. Torjuntatoimilla voimme hidastaa sitä turvatak-
semme terveydenhuollon toiminnan, mutta loputtomiin sitä ei voi estää.

Edellä todetusta huolimatta voidaan joissakin tilanteissa perustellusti 
joutua turvautumaan myös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ter-
veysturvallisuuden takaamiseksi sekä tartuntojen ja epidemian hillitse-
miseksi. Epidemian nyt mahdollisesti jo laantuessa on epätodennäköis-
tä, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä tämän omikron-aallon aikana 
laajamittaisesti tarvittaisiin.

Suositeltavat toimenpiteet epidemian rajaamiseksi kouluissa

Minkään yksittäisen torjuntatoimen merkitystä on vaikea saada tutki-
muksin selville. Kaikissa yhteiskunnissa torjuntatoimet ovat yhdistelmä 
erilaisia keinoja. Kokeellista tutkimusta asiasta ei voi tehdä, se vaatisi 
jostakin muuten käytössä olevasta toimesta luopumista ja lasten altis-
tamista koronalle, tai hyvin huolellisesti tehtyä eri koulujen käytäntöjä 
vertailevaa tutkimusta, jossa muut sekoittavat tekijät on vakioitu. Uuden 
variantin saapuessa on toimittava niiden tietojen ja kokemusten valos-
sa, joita edellisisä varianteista on.

Tiheään toistettuja kotitestejä on ehdotettu koululaisten testaamiseen. 
Nykyisten kotitestien suorituskyvystä omikronin tunnistamisessa oireet-
tomalla lapsella ei ole tutkimustietoa. Omikron tarttuu hyvin jo ennen oi-
reita, ja tartunnan saaneet lapset kehittyvät parissa vuorokaudessa tar-
tuttaviksi. On todennäköistä, että kahdesti viikossa suoritettavat koro-
nan kotitestit eivät estäisi sitä, että ensimmäisen lapsen saadessa posi-
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tiivisen testin olisivat seuraavat jo tartuttavia. Tätä ajatellen kotitestit 
olisivat vain lisä lasten koronastressiin ja yhteiskunnan kustannuksiin.

Koronan torjuminen perustuu ihmisten välisten kontaktien vähentämi-
seen sekä pitämällä turvaväliä ihmisjoukon sisällä että estämällä ihmis-
joukkojen sekoittuminen. Oleskeleminen pitkiä aikoja sisätiloissa on ko-
ronan tarttumiselle otollinen tilanne. Turvavälien pitäminen, käsihygie-
nian tehostaminen, maskien käyttö sekä kohdennetut rajoitustoimenpi-
teet ovat aikaisemmin olleet hyviä keinoja tapausmäärien pitämisessä 
maltillisina. Omikron-muunnoksen saavuttua niitä on edelleen tehostet-
tu. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut asiaa koskevat oh-
jeet kouluille ja päiväkodeille. 

Kouluissa tulee välttää lapsiryhmien sekoittumista. Yhteistunteja eri 
luokkien ja koulujen kesken ja isoja yhteistilaisuuksia ei tule järjestää. 
Välitunnit ja ruokailut järjestetään porrastetusti, etäisyyksien pitämiseen 
ja käsihygieniaan kiinnitetään huomiota. Pulpetit sijoitetaan niin, että 
oppilaat eivät istu kasvokkain, ja etäisyydet pidetään mahdollisimman 
suurina. Luokkahuoneiden tuuletusta tulee parantaa.

Iltapäiväkerhojen ja aamuparkkien toiminta on lukukauden alusta läh-
tien järjestetty pääsääntöisesti ulkona, ruokailut nopeasti sisällä porras-
taen ja vain oman luokan kesken. Näin voidaan rajoittaa koronan le-
viämistä lapsiryhmästä toiseen. 

Jos epidemian huippu on todella saavutettu, tulee tartuntojen vähene-
minen olemaan nopeaa. Rajoituksia voidaan silloin myös ryhtyä pur-
kamaan nopeasti aloittaen koulutyötä eniten häiritsevistä ja lapsia hait-
taavista toimista. Hygieniaa tulee edelleen pitää yllä. 

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö Helsingissä

Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
ryttäessä lähiopetusta kuitenkin aina annetaan 1-3 -luokkalaisille, eri-
tyisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaille sekä pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaille. Oppilaiden yhdenvertaisuus huomioon ottaen 
opetus järjestetään niin, että oppilas saa pääsääntöisesti lähiopetusta, 
ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot ovat mahdollisimman lyhyitä.

Mikäli poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin joudutaan opetuksen järjes-
täjän päätöksellä siirtymään, mahdollistaa nyt tehtävä päätös Helsingin 
kaupungille opetuksen järjestäjänä sen, että opiskelu voidaan tehdyn 
suunnittelun perusteella järjestää siten, että vuosiluokkien 4-10 oppilaat 
opiskelevat etäyhteyksiä hyödyntävän ja lähiopetuksen yhdistelmämal-
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lin mukaisesti. Vuosiluokkien 4-6 ja 7-10 opetus järjestettäisiin pää-
sääntöisesti kolmen viikon jaksoissa siten, että 1 tai 2 vuosiluokkaa on 
viikon etäopetuksessa ja kaksi viikkoa lähiopetuksessa. Mikäli koulun 
tilat mahdollistavat, niin opetus järjestetään 4-5 -luokkalaisille lähiope-
tuksena. Rehtori ja koulun johto suunnittelevat oppilaiden lukujärjestyk-
sen siten, että taito- ja taideaineiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti 
lähiopetusjaksoilla.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä opetuksen järjestä-
minen etäyhteyksiä hyödyntäen suunnitellaan koulu- ja toimipistekoh-
taisesti. Suunnittelussa otetaan huomioon miten suosituksen mukaisia 
toimenpiteitä voidaan noudattaa ja mistä syystä poikkeukselliset ope-
tusjärjestelyt toteutetaan edellä mainittuja pääperiaatteita noudattamal-
la järjestelyt koulukohtaisesti räätälöiden. Suomen- ja ruotsinkielisen 
perusopetuksen osalta laaditaan koulukohtaiset taulukot, joista ilmenee 
luokat, jotka ovat kunakin viikon jaksona etäopetuksessa. Alustavien 
tarkastelujen perusteella 88 suomenkielisestä koulusta 7 erityiskoulua 
ja 21 koulua olisi kokonaan lähiopetuksessa ja 14 ruotsinkielisestä kou-
lusta yksi on kokonaan lähiopetuksessa. Muissa kouluissa opiskeltai-
siin yhdistelmämallin mukaisesti. Päätös poikkeuksellisista opetusjär-
jestelyistä on voimassa enintään kuukauden ajan, mutta poikkeusjär-
jestelyjen tarpeellisuutta tarkastellaan jatkuvasti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää mahdollisesta poikkeuk-
sellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä yhteistyössä epidemiologisen 
toiminnan kanssa. 

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 momentissa tar-
koitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimen-
piteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole. Kaupun-
ginhallitus seuraa tilannetta ja tarvittaessa muuttaa päätöstä tai kumo-
aa päätöksen, jos osoittautuu, että tartunnan vaaraa ei enää ole.

Yksityisille sopimuskouluille ja valtion kouluille on varattu hallintolain 34 
§:n mukainen mahdollisuus lausua mielipiteensä koskien valmistelussa 
olevaa Helsingin kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n mukaista 
päätöstä oppilaitosten tilojen käyttämisestä ja siihen liittyvästä peruso-
petuksen poikkeusjärjestelyiden mahdollistamisesta edellistä päätöstä 
valmisteltaessa. Kuulemiskirjeet on lähetettiin 11.9.2020 ja määräai-
kaan 18.9.2020 mennessä saatiin saatu yksi vastaus. Tässä vastauk-
sessa todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tarpeellinen tai 
tarkemmin ottaen välttämätön turvallisen opetuksen järjestämiseksi tar-
tuntatautialtistuksen tai -karanteenin kohdistuessa koulun henkilöstöön 
tai oppilaisiin.
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Helsingissä kaupunginhallitus toimii hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 8b 
kohdan mukaan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. 
Kaupunginhallituksen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukainen 
päätös on edellytys sille, että opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa päät-
tää perusopetuslain 20 a §:n 1 momentin nojalla poikkeuksellisiin ope-
tusjärjestelyihin siirtymisestä. Jotta mahdollinen päätös poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voitaisiin perustaa aina uusim-
paan tilannetietoon, joudutaan päätös todennäköisesti tekemään kii-
reellisellä aikataululla. Päätöksenteon mahdollinen viivästyminen saat-
taisi aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, minkä vuoksi 
viivytyksettömän käsittelyn takaamiseksi on tarkoituksenmukaista siir-
tää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtämisestä päättäminen ope-
tuksen järjestäjälle. Myös Espoon ja Vantaan kaupunginhallituksissa on 
tehty vastaavat päätökset.

Kaupunginhallitus päätti lukuvuoden 2020-2021 aikana kymmenen ker-
taa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisesta. Edellisen 
kerran kaupunginhallitus on päättänyt asiasta 9.8.2021 § 558 ajalle 
10.8.-9.9.2021, 6.9.2021 § 608 ajalle 10.9-9.10.2021, 4.10.2021 § 723 
ajalle 10.10.-9.11.2021, 8.11.2021 § 825 ajalle 10.11- 9.12.2021, 
29.11.2021 § 899 ajalle 10.12.2021-9.1.2022 ja 10.1.2022 § 9 ajalle 
10.1.-9.2.2022. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja 
on vuoden 2020-2021 aikana päättänyt poikkeuksellisiin opetusjärjeste-
lyihin siirtymisestä 15 kertaa. 

Päätös on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, sosiaali- ja 
terveystoimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Timo Korhonen, yksikönpäällikkö, puhelin: 09 310 21012
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1 OKM THL suositus - opetus ja varhaiskasvatus 22.12.2021
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Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
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Esitysteksti
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Opetushallitus Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Sosiaali- ja terveysministeriö Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitos

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Yksityiset Sopimuskoulut Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Yksityiset ja valtion peruskou-
lut

Esitysteksti
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Kaupunginkanslia
Palvelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 9

HEL 2020-009208 T 12 01 01
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Kaupunginhallitus päätti määrätä tartuntatautilain 58 §:n nojalla, että 
Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien perusopetuslain mukaista pe-
rusopetusta antavien oppilaitosten tiloja voidaan käyttää perusopetuk-
sen antamiseen seuraavin edellytyksin.

Tiloja käytettäessä tulee tartuntatautilain 1 §:ssä säädetty tartuntatauti-
lain tarkoitus huomioon ottaen noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 22.12.2021 an-
tamaa ja päivityksin täydennettyä liitteenä olevaa suositusta (liite 1).

Päätös on voimassa ajan 10.1.2022-9.2.2022 tai kunnes asiasta toisin 
päätetään.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

29.11.2021 Ehdotuksen mukaan

08.11.2021 Ehdotuksen mukaan

04.10.2021 Ehdotuksen mukaan

06.09.2021 Ehdotuksen mukaan

09.08.2021 Ehdotuksen mukaan

03.05.2021 Ehdotuksen mukaan

29.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.03.2021 Ehdotuksen mukaan

01.02.2021 Ehdotuksen mukaan

04.01.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

09.11.2020 Ehdotuksen mukaan

05.10.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

31.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.08.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 114
Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutok-
sen nro 12670 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuut-
ta

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12670 tule-
maan voimaan lukuun ottamatta korttelin 29174 tontteja 7 ja 8 (Sentne-
rikuja 2 ja 4).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta asemakaava nro12670

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutosehdotus nro 12670

Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021 § 287 hyväksynyt 29. kaupunginosan 
(Haaga, Lassila) korttelin 29174 tonttien 7 ja 8, korttelin 29186 tontin 2 
sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 8.6.2021 päivä-
tyn piirustuksen nro 12670 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta il-
menevin perustein.

Helsingin hallinto-oikeudelle jätetty valitus asiassa

Päätöksestä on jätetty määräajassa valitus Helsingin hallinto-
oikeuteen. Uudenmaan ELY-keskus vaatii valituksessaan kaupungin-
valtuuston päätöksen kumoamista siltä osin, kun asemakaavan muutos 
koskee korttelia 29174 (Sentnerikuja 2 ja 4). 

Valittajan mukaan hyväksytyssä asemakaavan muutoksessa ei voida 
varmistua siitä, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden  sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimukset terveellisen ja 
turvallisen elinympäristön osalta täyttyvät. Riskin olemassaolo johtaa 
siihen, että asemakaavan sisältövaatimukset eivät täyty. Tämän joh-
dosta valittaja vaatii korttelia 29174 kumottavaksi kaavasta. 

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa valituksen 
johdosta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeudelle 11.2.2022 men-
nessä. Kaupunginkanslian oikeuspalvelut valmistelee lausunnon yh-
dessä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun kanssa.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 1999/132) 201 §:n mukaan kunnan-
hallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tule-
maan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä 
osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annet-
tava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviran-
omaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytän-
töönpanon.

Kortteli 29174 sijaitsee Valion Pitäjänmäen tehtaan Seveso-III-
direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeellä, joita Tukes valvoo.
Asemakaavamuutosta varten on tehty Valion Pitäjänmäen mehuteh-
taan ammoniakkivaraston vaarojen arvioinnin ja mallinnuksen päivitys. 
Valittajan mukaan terveyteen kohdistuva riski on kuitenkin olemassa.

Kortteli 29186 ja sen viereiset katu- ja puistoalueet sijaitsevat selvästi 
erillään korttelista 29174, johon valitus kohdistuu. Valitus ei kohdistu 
voimaan määrättävään osaan kaavasta. Kaavamuutos on perusteltua 
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määrätä voimaan lukuun ottamatta korttelin 29174 tontteja 7 ja 8. Liit-
teenä 1 olevalla kartalla on yksilöity valituksen kohteena oleva kaava-
alueen osa, jota MRL 201 §:n mukainen voimaantulopäätös ei koske.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan on keino nopeuttaa tar-
peellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei 
ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavaratkaisu edesauttaa 
kaupungin strategisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumista lisää-
mällä asemakaavojen asuntokerrosalavarantoa alueella yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti.

Kaavan osittainen voimaan saattaminen muilta osin kuin korttelin 
29174 tonttien 7 ja 8 osalta on tärkeää, koska kaava-alueella on vireillä 
rakennushanke, jonka viivästyminen siihen kohdistumattoman valituk-
sen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista. Kaava koostuu kahdesta erilli-
sestä alueesta, jotka eivät ole välittömässä yhteydessä toisiinsa, joten 
osittaisella täytäntöönpanolla ei tämän vuoksi voida katsoa olevan vai-
kutuksia valituksen kohteena oleville tonteille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liitekartta asemakaava nro12670

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valittaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kus

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 06.10.2021 § 287

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) kort-
telin 29174 tonttien 7 ja 8, korttelin 29186 tontin 2 sekä katu- ja puistoa-
lueiden asemakaavan 8.6.2021 päivätyn piirustuksen nro 12670 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 697

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) 
korttelin 29174 tonttien 7 ja 8, korttelin 29186 tontin 2 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan 8.6.2021 päivätyn piirustuksen nro 12670 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 311

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Hankenumero 5724_5, 3199
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 8.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12670 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Lassila) korttelin 29174 tontteja 7 ja 8, korttelin 29186 tont-
tia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Kiinteistö Oy Lassilanlinna: 4 000 euroa
o Lujatalo Oy: 4 000 euroa

Käsittely

08.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Mikael Ström ja tiimipäällikkö 
Kaarina Laakso. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 20.04.2021 § 17

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslaitos esittää, että seuraavat turvallisuuteen ja pelastustoimin-
taan liittyvät asiat huomioidaan rakentamisen suunnittelussa.

SENTNERINKUJA 2 ja 4 (nro 12670, Haaga, tontti 29174/8)

Pelastuslaitos yhtyy aiemmin Tukesin esittämään näkemykseen siitä, 
ettei alle 400m päähän Valion kylmäsäilytysrakennuksista nykyisillä 
kemikaalimäärillä ja suojausratkaisuilla tule rakentaa ns. herkkien koh-
teiden ryhmään kuuluvia rakennuksia (esim. päiväkodit, koulut ja erilai-
set hoitolaitokset).

Pelastuslaitos katsoo, että ko. etäisyydellä kerrostalorakentamisessa-
kin tulisi rakennukset suojata kaikilla paloteknisesti käytettävissä olevil-
la nykyaikaisilla laitteistoilla. (esim. automaattisella ilmastoinnin sulke-
valla laitteistolla, joka reagoi savuun ja kemikaaliin). 

Perustelut

Sentnerinkuja 2 ja 4 kohteisiin on suunniteltu rakentaa kerrostaloasun-
toja, joista n. 330-400 m etäisyydellä sijaitsee laajamittaista kemikaa-
lien käsittelyä ja varastointia harjoittava yritys Valio, joka on Turvalli-
suus ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnan alainen. 

Valio on laatinut (yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa) yrityksen vaa-
rojen arviointia, sekä maankäytön suunnittelua varten ammoniakkikyl-
mälaitosten vaarojen arvioinnin ja mallinnuksen kolmelle erilaiselle vuo-
toskenaarioille (S1, S2 ja S3). Raportissa on todettu, että todennäköisin 
onnettomuus aiheutuisi venttiilirikosta tai pienestä putkirikosta, jotka 
vaarojen arviointiraportissa on esitetty skenaariokoodilla S3. Venttiiliri-
kot ovat yleisimpiä syitä monissa ammoniakkionnettomuuksissa. S1 ja 
S2 koodeilla esitetyt suuremmat vuodot ovat epätodennäköisempiä, 
mutta niitä ei kuitenkaan voida täydellä varmuudella poissulkea. 

Kylmälaitoksesta tapahtuva pieni lyhytaikainen (Vuotoskenaarioissa 
esitetty vuotoajaksi 600 s) vuoto ei todennäköisesti aiheuttaisi suurem-
paa terveysvaaraa ko. etäisyydellä. Kokonaisvuotoajaksi esitetty 600 s. 
on kuitenkin kemikaalipelastus ja -sukellustehtävissä aivan liian lyhyt 
aika. Kokonaisriskiä arvioitaessa tulisi laajamittaista kemikaalien käsit-
telyä harjoittavassa yrityksessä ottaa myös huomioon tulipalon ja siihen 
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liittyvän kemikaaliriskin yhdistyminen. Kemiassa määritetyn aineiden 
häviämättömyyslain mukaan aineita, joita on alkureaktiossa (esim. tuli-
palossa) mukana, on myös mukana syntyvissä lopputuotteissa ja näin 
ollen myös syntyvissä savukaasuissa ja päästöissä. ko. kohtessa mui-
denkin kemikaalien kuin ammoniakin määrät ovat huomattavia. 

Toimintavalmius ja kemikaalisukeltaminen

Meijeritie 3 lähimmät pelastuslaitoksen yksiköt saapuvat kohteeseen 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tekemien toimintavalmiusaika-
mittausten perusteella Haagasta 6 min (=360 s) ja Käpylästä 9 min 
(=540 s) kuluttua hälytyksestä. Konalaan Muonamiehentielle 2022 val-
mistuvalta uudelta pelastusaseman yksikkö ehtii tulevaisuudessa koh-
teeseen alle 6 minuutissa. 

Kemikaalisukellustehtävät määritellään erittäin vaativien pelastustehtä-
vien kategoriaan. Uudessa 2021 päivitetyssä (TOKEVA) vaarallisten 
kemikaalien torjunta ohjeessa määritetään, että työturvallisessa vaaral-
listen kemikaalien kemikaalisukelluksessa onnettomuuspaikalla tulisi 
olla joukkueen johtaja ja 3 pelastusryhmää (sammutusyksikköä). Teh-
tävän vaatiman lisäresurssin kohteeseen saaminen vaatii useamman 
pelastusyksikön hälyttämistä, joka kootaan kohteeseen Helsingin eri 
pelastusasemilta.

Tositilanteita jäljittelevissä harjoituksissa (mm. kylmälaitos Vaarala) ja 
pelastuslaitoksen vaarallisten aineiden asianasiantuntijan arvion mu-
kaan on todettu, että varsinainen turvaparilla ja pesuvalmiuksilla varus-
tettu vaativa kemikaalipelastussukellus päästään aloittamaan minimis-
sään n. 30 – 40 minuutin päästä hälytyksestä (30min =1800 s). (Valion 
vaarojen arvioinnin ammoniakkivuoto skenaariossa (S3) kokonaisvuo-
toajaksi oli määritetty 600 s, joka on sama kuin Tukesin oppaassa, tuo-
tantolaitosten sijoittaminen, suosittelema vuotoaika).

Tukesin laatimassa tuotantolaitoksen sijoittamisen oppaassa on mainit-
tu laitoksen suojaetäisyyksien tarkastelusta seuraavasti: Onnettomuus-
tapauksissa tulee kiinnittää huomiota tapahtumaketjun alkuvaiheisiin eli 
onnettomuuden havaitsemiseen, hälyttämiseen ja torjuntatoimenpitei-
den käynnistymiseen, jolloin suojaetäisyydellä on keskeinen merkitys 
ulkopuolisten kohteiden turvallisuuden varmistamisessa.

Muut huomion arvoiset asiat

Valion korkea kylmäsäilytysvarasto (katolla tien vieressä lauhdutin) si-
jaitsee vilkasliikenteisestä Vihdin tiestä Konalaan päin ajettaessa 60 m 
ja keskustaan päin ajettaessa 47 m päässä varastosta. Pyörätie kulkee 
n. 28 m etäisyydellä. Koska Valion kylmäsäilytystila sijaitsee aivan vil-
kasliikenteisen Vihdintien välittömässä läheisyydessä, voi suurempi (S1 
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ja S2 skenaariot AEGL 3 10 min turvaetäisyys kylmävarastosta on 
määritetty n.100m) vuoto ja epäedullinen tuulen suunta aiheuttaisi sen, 
että lähin Haagan pelastusyksikkö ja kantakaupungin suunnasta koh-
teeseen lähestyvät pelastusyksiköt joutuisivat kiertämään Meijeritie 3 
kohteeseen Pitäjänmäen kautta. Vaarojen arvioinnin raportissa AEGL-3 
pitoisuuksille suojaetäisyydet määritetty erilaisissa vuototapauksissa 
100m. Kaasun leviämismallinnukset on tehty teollisuuden standardi 
DNVGL Phast-ohjelmistolla. 

LAURINMÄENKUJA 3 (nro 12670, Haaga, tontti 29186/2)

Pelastuslaitos suosittaa, ettei Laurinmäenkuja 3 tontille rakennettavia 
uusia 5-8 kerroksisia kerrostaloja rakenneta kohteen nykyiselle pysä-
köintialueelle, joka on lähes Kehä I tiessä kiinni (etäisyys kehätiestä n. 
50 m) 

Suosituksen perustelut

Laurinmäenkuja 3 toimistorakennuksen tilalle ja pysäköintipaikalle (eh-
dotus vuorovaikutusraportissa pysäköintipaikan pienentämisestä). Ke-
hä I läheisyyteen rakennettava asuinkerrostalo tulee vain n. 70 m etäi-
syydelle (mittauspaikasta riippuen) vilkasliikenteisestä Kehä I päätiestä, 
jossa on sallittua kuljettaa mm. rekka-autoilla vaarallisia kemikaaleja. 
esim. bensiiniä (50 000-65 000L), nestekaasua, happoja joista esim. 
typpihappo onnettomuudessa reagoidessaan muiden aineiden kanssa 
kehittää vaarallisia NOx kaasuja ja Vetykloridi (suolahappo) HCL, jonka 
kehittyvät kaasut ovat hengitykselle vaarallisia. Lisäksi pienempinä pul-
lo- ja säiliökuljetuksina kuljetetaan hengitykselle vaarallisia kaasuja 
mm. ammoniakkia ja klooria.

Vaarallisiksi kemikaaleiksi luokiteltujen kemikaalien raskaan ajoneuvon 
onnettomuus, jossa tapahtuisi säiliön vaurioituminen/repeäminen tai 
venttiilistön rikkoutuminen tai polttoainerekan palo, aiheuttaisi epäedul-
lisissa tuuliolosuhteissa erittäin nopeasti kehittyvän ja kohteeseen saa-
puville pelastajille erittäin haastavan, sekä paljon miehistöä vaativan 
vaaratilanteen.

Mahdollisessa onnettomuudessa tarvittaisiin useita pelastusyksikköjä 
suojaamaan ja evakuoimaan lähialueen väestöä.
Lähimmät mahdollista onnettomuuspaikkaa sijaitsevat pelastusyksiköt 
ja liikenneonnettomuuteen keskittyvät yksiköt, saapuisivat kohteeseen 
Haagasta ja Käpylästä ja 2022 valmistuvalta uudelta Konalan Muona-
miehentien asemalta n.6-9 minuutissa. Tällä hetkellä Ruosilantiellä ole-
va 2 pelastajan kärkiyksikkö saapuisi kohteeseen alle 6 minuutissa. 
Suuremmissa tieliikenneonnettomuustilanteissa vilkkailla pääväylillä 
pelastuslaitosten onnettomuuskohteen saavuttaminen usein hidastuu, 
johtuen onnettomuuden aiheuttamasta ruuhkasta. 
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Normaalissa liikenneonnettomuus- tai tulipalotehtävässä pelastus- ja 
raivaustyöt alkavat välittömästi onnettomuuspaikalle tulon jälkeen. Jos 
mahdollinen onnettomuus kuitenkin vaatisi vaativaa kemikaalisukellus-
ta, niin mahdolliset pelastussukellus- ja raivaustöiden viive olisi huo-
mattavasti pidempi, johtuen mm kemikaalisukeltajien suojaustoiminto-
jen tarpeesta.
Lähellä onnettomuuspaikkaa olevan tai olevien isompien kerrostalon 
asukkaiden evakuointi tai mahdollisiin pelastustoimenpiteisiin osallistu-
vat yksiköt saapuisivat kohteeseen valinnaisesti H:gin ja Uudenmaan 
alueen pelastusasemilta , jolloin viiveet kerrostaloasukkaiden suojele-
miseen ja mahdolliseen evakuointiin olisivat huomattavia.

Valtakunnallisen Pronto- onnettomuustietokannan mukaan yleisimmät 
vaarallisten kemikaalien tieliikenneonnettomuudet koskevat pääteillä 
polttoainekuljetuksia.  Muiden vaarallisten aineiden kemikaalionnetto-
muudet ovat pääteillä harvinaisia ja määrä ovat suhteessa polttoaine-
kuljetuksiin pienempiä, mutta mahdollisten onnettomuuksien vaikutuk-
set voivat olla huomattavia.

Lassilan lämpövoimala

Tukesin valvonnan alainen Lassilan lämpövoimala sijaitsee n. 300m 
päässä Laurinmäenkuja 3 tontille suunnitelluista kerrostaloista. Lämpö-
laitoksen suuronnettomuusvaarojen vaikutusten arviointiraportissa on 
kahden suuren säilöpalon lämpöintensiteetin 3 kW/m2 turvaetäisyy-
deksi pelastustoimille lämpösäteilyn osalta määritetty 78m. Tuotantolai-
tosten turvallisessa sijoittamisessa (Tukes) ihmisten omatoimiselle 
poistumiselle paloalueelta asetettua etäisyyttä 1,5 kW/m2 lämpöteholla 
ei ole Elomatic Consulting & Engineerin 2017 laatimassa raportissa 
mainittu, mutta n. 300n etäisyydestä johtuen, ei voimalan suurikaan tu-
lipalo vaikuttaisi Laurinmäenkuja 3 uusiin rakennuksiin ja turvalliseen 
poistumiseen niistä. 

Onnettomuustapausten eri mallinnukset on laadittu ANSYS 17.0 CDF 
ohjelmalla ja mallinnuksissa tulipalon seurauksena syntyvien palokaa-
sujen mallinnuksissa kaasut nousisivat suurpalossa lämmön vaikutuk-
sesta korkealle ilmaan ja päästöt laskeutuisivat kauemmas voimalan 
läheisyydestä. Savukaasujen leviämisen voi käytännössä havaita 1986 
sattuneessa Hanasaaren voimalan suurpalossa (josta löytyy YouTube 
video). Idän puoleisella tuulella palon seurauksena Laurinmäenkujan 
CO, CO2 ja rikin yhdisteiden savukaasupitoisuudet nousisivat, mutta 
savukaasupitoisuudet olisivat lyhyellä aikavälillä sellaisia, ettei omatoi-
minen evakuointi rakennuksista vaarantuisi. Pitkään jatkuvan suurpalon 
tiedetään kokemuksesta aiheuttavan mittavat evakuoinnit.

Muut lähellä olevat vaarallisten kemikaalien kohteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 110 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/17
07.02.2022

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 FI02012566

Laurinmäenkuja 3 ympäristössä on kaksi pelastusviranomaiselle ilmoi-
tusvelvollista, vähäistä kemikaalien varastointia koskevaa kohdetta, 
mutta kemikaalien suhteellisten pienien määräien ja etäisyyden johdos-
ta ne eivät muodosta suunnitellulle rakentamiselle estettä. 

Laurinmäenkuja 3 kohteen pohjoispuolella kulkevaa Gasgrid Finlandin 
maakaasun siirtoputkea koskevat asiat ovat Tukesin valvonnassa. Tu-
kes on todennut, että putken etäisyyden osalta Valtioneuvoston maa-
kaasuasetuksen mukainen turvallinen etäisyys kohteeseen täyttyy, eikä 
pelastuslaitoksella ole kaasuputken vaikutusten osalta kommentoita-
vaa. 

Lisätiedot
Timo Hänninen, palotarkastaja, puhelin: 310 31368

timo.hanninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.08.2020 § 41

HEL 2020-002017 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12670 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12670
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 24/2020
Pohjakartta valmistunut: 13.8.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 115
Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2021-013348 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vie-
rusen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimuksen lisälehti (Aurinkotalli Oy)
2 Aurinkotalli Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
3 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus muuttaa Aurinkotalli Oy:lle vuokratun Aurinkomäen-
puistossa (Suurmetsä) sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimusta vuok-
ran määrän osalta seuraavasti:

Maneesin osalta perittävä vuosivuokra on 1 484 kem² x 12 euroa/kem² 
x 5 prosenttia x 19,74 x 50 prosenttia = 8 788,25 euroa.

Kenttäalueiden osalta vuosivuokra on 1 850 m² x 1 euro/m² x 5 pro-
senttia x 19,74 = 1 825,95 euroa, jaloittelualueiden osalta 3 600 m² x 
0,32 euroa/m² x 5 prosenttia x 19,74 = 1 137,02 euroa ja laidunaluei-
den osalta 17 350 m² x 0,012 euroa/m² x 5 prosenttia x 19,74 = 205,49 
euroa.

Perittävä vuosivuokra on yhteensä 11 956,72 euroa.
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Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkus-
tannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 
605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosi-
vuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan 
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi peru-
sindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei alenneta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuok-
rasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksino-
maan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin 
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräyty-
misperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa 
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan.

Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan 
lisälehteen ja tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Muut so-
pimusehdot pysyvät voimassa liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen 
mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuk-
sen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskau-
den aikana.

Esittelijän perustelut

Hevostallien maanvuokrasopimukset

Kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita usealle hevostalliyrittäjäl-
le. Suurin osa maanvuokrasopimuksista on kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalvelujen hallinnoimia. Näiden kohdalla kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on ensin vuokrannut alueen kaupunkiympäristön 
toimialalta ja edelleen vuokrannut sen hevostalliyrittäjälle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala subventoi liikuntaa edistäviä maan-
vuokrauksia, mikä tarkoittaa sitä, että se vuokraa hallinnoimiaan alueita 
liikuntaa edistäviin tarkoituksiin kaupungin sisäistä vuokraa alemmalla 
vuokralla. Näin toimitaan myös hevostallien kohdalla.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi muutaman hevostallin maan-
vuokrasopimusta, mutta niiden vuokraa ei subventoida. Vuokran suu-
ruus vaihtelee siten talliyrittäjien välillä sen mukaan, kumman toimialan 
vuokralaisena yrittäjä on.

Hevostallien maanvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista siirtää 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan, jolloin 
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yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti ja vuokrauskriteerit ovat kaikille sa-
mat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Aurinkotalli Oy:lle 
vuokratun alueen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisin vuokraus-
perustein 1.1.2022 alkaen vuoden 2043 loppuun asti.

Aurinkotalli Oy:n maanvuokrasopimus on alkujaan kiinteistölautakun-
nan 19.9.2013 § 482 tekemä. Se on voimassa 30.9.2043 asti. Kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan 
mukaan päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta 
enintään 20 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksen muuttaminen kuuluu si-
ten kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Aurinkotalli Oy:n vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on noin 24 773 m². Alueella sijait-
see maneesi (1 484 kem²), kenttäalue (n. 1 850 m²), hevosten jaloitte-
lualueita (n. 3 600 m²) sekä laidunaluetta (n. 17 350 m²).

Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
sekä 7.5.2015 § 86 hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita. 
Vuokra on määritelty maneesin kerrosneliömetrien sekä kenttä-, jaloit-
telu- ja laidunalueiden pinta-alan mukaan. Maan pääoma-arvona pide-
tään virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa (maneesi) sekä 1 euron 
(kenttäalue), 0,3 euron (jaloittelualue) ja 0,012 euron (laidunalue) ne-
liömetrihintoja. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-
arvosta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuok-
rasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksino-
maan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin 
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräyty-
misperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on siten maneesin osalta 1 484 kem² x 12 eu-
roa/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 8 788,25 euroa.

Kenttäalueiden osalta vuosivuokra on 1 850 m² x 1 euro/m² x 5 % x 
19,74 = 1 825,95 euroa, jaloittelualueiden osalta 3 600 m² x 0,32 eu-
roa/m² x 5 % x 19,74 = 1 137,02 euroa ja laidunalueiden osalta 17 350 
m² x 0,012 euroa/m² x 5 % x 19,74 = 205,49 euroa.

Yhteensä perittävä vuosivuokra on 11 956,72 euroa.

Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkus-
tannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 
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605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosi-
vuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan 
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi peru-
sindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alen-
neta.

Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan 
lisälehteen. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa vuokrasopimus-
ta, joka on liitteenä 2. Muutosten esitetään tulevan voimaan takautu-
vasti vuoden 2022 alusta alkaen. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Aurinkotalli Oy:n välillä sisältää 
vuokratukea. Vuokratut alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä 
alueita, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Ne eivät to-
dennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jä-
senvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikutta-
maan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1) 
artiklan mukaisesta valtiontuesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimuksen lisälehti (Aurinkotalli Oy)
2 Aurinkotalli Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
3 Vuokra-alueen kartta

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristön toimialan päätös vuokrasopimusten siirtämisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Aurinkotalli Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 219

HEL 2021-013348 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus muuttaisi alun perin kiinteistölautakunnan 19.9.2013, 
482 § Aurinkotalli Oy:lle vuokraaman, 41. kaupunginosassa (Suurmet-
sä) Aurinkomäenpuistosta vuokratun noin 24 773 m²:n suuruisen maa-
alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seuraavasti:

Perittävän vuosivuokran laskukaava:

Maneesi:
1484 kem² x 12,00 €/kem x 5 % x 19,74 x 50 % = 8 788,25 €

Kenttä-, jaloittelu- ja laidunalueet:
1 850 m² x 1,00 €/m² x 5 % x 19,74 = 1 825,95 €
3 600 m² x 0,32 €/m² x 5 % x 19,74 = 1 137,02 €
17 350 m² x 0,012 €/m² x 5 % x 19,74 = 205,49 €

Perittävä vuosivuokra yhteensä 11 956,72 euroa vuodessa.

Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan vi-
ralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että 
perusvuosivuokra on 605,71 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusin-
deksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.
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Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuok-
rasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän so-
pimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperus-
teista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen 
subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa 
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan. Eräpäivät ovat 5.2., 5.5., 
5.8. ja 5.11.

Vuokrasopimukseen tehtävät liitteenä olevassa lisälehdessä mainitut 
muutokset astuvat voimaan 1.1.2022. 

Sopimus on voimassa 30.9.2043 saakka.

Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopi-
muksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 116
Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2021-013407 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 
Maarit Vierusen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimuksen lisälehti (Cindyrella Oy)
2 Cindyrella Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
3 Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus muuttaa Cindyrella Oy:lle vuokratun Aurinkomäen-
puistossa (Suurmetsä) sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimusta vuok-
ran määrän osalta seuraavasti:

Liikuntakäytön osalta perittävä vuosivuokra on 233 kem² x 12 eu-
roa/kem² x 5 prosenttia x 19,74 x 50 prosenttia = 1 379,83 euroa.

Asuinkäytön osalta perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem² 
x 5 prosenttia x 19,74 = 3 114,97 euroa.

Perittävä vuosivuokra on yhteensä 4 494,80 euroa.

Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkus-
tannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 
227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosi-
vuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan 
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jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi peru-
sindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei alenneta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuok-
rasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksino-
maan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin 
tämän sopimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräyty-
misperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta 
ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.

Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa 
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan.

Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan 
lisälehteen ja ne tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Muut 
sopimusehdot pysyvät voimassa liitteenä 2 olevan vuokrasopimuksen 
mukaisesti. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuk-
sen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskau-
den aikana.

Esittelijän perustelut

Hevostallien maanvuokrasopimukset

Kaupunki on vuokrannut tiloja ja maa-alueita usealle hevostalliyrittäjäl-
le. Suurin osa maanvuokrasopimuksista on kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalvelujen hallinnoimia. Näiden kohdalla kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala on ensin vuokrannut alueen kaupunkiympäristön 
toimialalta ja edelleen vuokrannut sen hevostalliyrittäjälle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala subventoi liikuntaa edistäviä maan-
vuokrauksia, mikä tarkoittaa sitä, että se vuokraa hallinnoimiaan alueita 
liikuntaa edistäviin tarkoituksiin kaupungin sisäistä vuokraa alemmalla 
vuokralla. Näin toimitaan myös hevostallien kohdalla.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi muutaman hevostallin maan-
vuokrasopimusta, mutta niiden vuokraa ei subventoida. Vuokran suu-
ruus vaihtelee siten talliyrittäjien välillä sen mukaan, kumman toimialan 
vuokralaisena yrittäjä on.

Hevostallien maanvuokrasopimukset on tarkoituksenmukaista siirtää 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan, jolloin 
yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti ja vuokrauskriteerit ovat kaikille sa-
mat. Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut Cindyrella Oy:lle 
vuokratun alueen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sisäisin vuokraus-
perustein 1.1.2022 alkaen vuoden 2043 loppuun asti.
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Cindyrella Oy:n maanvuokrasopimus on alkujaan kiinteistölautakunnan 
21.2.2013 § 86 tekemä ja 19.9.2013 § 482 muuttama. Se on voimassa 
30.9.2043 asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi hallintosäännön 
17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan päättää hallinnassaan olevien maa- 
alueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Vuokrasopimuksen 
muuttaminen kuuluu siten kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Cindyrella Oy:llä on samat omistajat kuin Aurinkotalli Oy:llä, jonka 
vuokrasopimuksen muuttaminen on päätettävänä erillisenä asiana.

Cindyrella Oy:n vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on noin 5 357 m². Alueella sijaitsee 
neljä rakennusta, yhteensä 496 kem², joista asuinkäytössä on 263 
kem² ja liikuntatoimintaan liittyvässä käytössä 233 kem². 

Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita. Vuokra on määritelty 
asuin- sekä liikuntakäytössä olevien rakennusten kerrosneliömetrien 
mukaan. Maan pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosne-
liömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-
arvosta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan subventio liikuntaa edistäville maan-
vuokrauksille on 50 prosenttia. Liikuntakäytössä olevien rakennusten 
osalta Cindyrella Oy:n täysimääräisestä maanvuokrasta peritään 50 
prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai 
siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän sopimuksen 
puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 
2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun 
vuokrakauden päättymistä.

Perittävä vuosivuokra on siten liikuntakäytön osalta 233 kem² x 12 eu-
roa/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 euroa. Asuinkäytön osalta 
perittävä vuosivuokra on 263 kem² x 12 euroa/kem² x 5 % x 19,74 = 3 
114,97 euroa. Yhteensä perittävä vuosivuokra on 4 494,80 euroa.

Vuosivuokra sidotaan vuoden 2023 alusta alkaen viralliseen elinkus-
tannusindeksiin "lokakuu 1951=100" siten, että perusvuosivuokra on 
227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Vuosi-
vuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan 
jakamalla edellisen vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi peru-
sindeksillä 100. Mikäli pisteluku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alen-
neta.
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Vuokrasopimukseen tehtävät muutokset on kirjattu liitteenä 1 olevaan 
lisälehteen. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa vuokrasopimus-
ta, joka on liitteenä 2. Muutosten esitetään tulevan voimaan takautu-
vasti vuoden 2022 alusta alkaen. Sopimus on voimassa 30.9.2043 asti.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa 
myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla 
jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin 
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Cindyrella Oy:n välillä sisältää vuok-
ratukea. Vuokratut alueet ovat urheiluun ja vapaa-aikaan liittyviä aluei-
ta, jotka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita. Ne eivät toden-
näköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenval-
tioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 
kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jä-
senvaltioiden väliseen kauppaan. Kyse ei siis ole SEUT 107 (1) artiklan 
mukaisesta valtiontuesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimuksen lisälehti (Cindyrella Oy)
2 Cindyrella Oy:n voimassa oleva vuokrasopimus
3 Vuokra-alueen kartta

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristön toimialan päätös vuokrasopimusten siirtämisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Cindyrella Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.12.2021 § 218

HEL 2021-013407 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus muuttaisi alun perin kiinteistölautakunnan 21.2.2013, 
86 § ja 19.9.2013, 482 § Cindyrella Oy:lle vuokraaman, 41. kaupungi-
nosassa (Suurmetsä) Aurinkomäenpuistosta vuokratun noin 5 357 m²:n 
suuruisen maa-alueen vuokrasopimusta vuokran määrän osalta seu-
raavasti:

Perittävä vuosivuokra:

Asuinkäyttö:
263 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 = 3 114,97 €

Liikuntakäyttö:
233 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 19,74 x 50 % = 1 379,83 €

Yhteensä 4 494,80 euroa vuodessa.

Tammikuun 1. päivästä 2023 lukien perittävä vuosivuokra sidotaan vi-
ralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että 
perusvuosivuokra on 227,70 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusin-
deksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta.

Liikuntatoimintaan liittyvän rakennusalan täysimääräisestä maanvuok-
rasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan lii-
kuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin tämän so-
pimuksen puitteissa 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräytymisperus-
teista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen 
subventoidun vuokrakauden päättymistä.
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Vuokra on maksettava vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa 
erässä kaupungin lähettämää laskua vastaan. Eräpäivät ovat 5.2., 5.5., 
5.8. ja 5.11.

Vuokrasopimukseen tehtävät liitteenä olevassa lisälehdessä mainitut 
muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.

Sopimus on voimassa 30.9.2043 saakka.

Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopi-
muksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

21.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Muutosprosessi on vuokralaisen aktiivisuudesta 
huolimatta kestänyt yli 4 vuotta. Lautakunta katsoo, että kohtuullinen 
kompensaatio on se, että maanvuokraa ei peritä lainkaan vuonna 
2022. 

Kannattaja: Nina Suomalainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, 
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Anna Karhumaa, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, 
Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Oona Hagman

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Heimo Laaksosen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

Esittelijä
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vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 117
Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistämi-
nen

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja 
osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisrakenteen liit-
teenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa ohjausryhmää nuorten vaikuttamis-
järjestelmää koskevien konkreettisten toimenpiteiden laatimisen yhtey-
dessä myös selvittämään nuorten osallisuuden käytänteitä sellaisista 
kaupungeista, joissa on pitkät perinteet nuorisovaltuustojen toiminnalle. 
Selvityksen tuloksia voidaan tarvittaessa hyödyntää Helsingin järjes-
telmää kehitettäessä.

Ohjausryhmää kehotetaan myös nuorten osallisuutta tukevien raken-
teiden vahvistamiseen siten, että Helsingin nuorisoneuvoston kannano-
tot sekä kouluterveyskyselyissä esiin nousseet tarpeet tulevat huomioi-
duksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Samalla kaupunginhallitus kehottaa ohjausryhmää 
nuorten vaikuttamisjärjestelmää koskevien konkreettisten toimenpitei-
den laatimisen yhteydessä myös selvittämään nuorten osallisuuden 
käytänteitä sellaisista kaupungeista, joissa on pitkät perinteet nuoriso-
valtuustojen toiminnalle. Selvityksen tuloksia voidaan tarvittaessa hyö-
dyntää Helsingin järjestelmää kehitettäessä.

Ohjausryhmää kehotetaan myös nuorten osallisuutta tukevien raken-
teiden vahvistamiseen siten, että Helsingin nuorisoneuvoston kannano-
tot sekä kouluterveyskyselyissä esiin nousseet tarpeet tulevat huomioi-
duksi.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

Kaupunginhallituksen hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhardin vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutettuna.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, 
arviointi ja johtaminen

2 Nuorisoneuvoston lausunto
3 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän 
ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisrakenteen liit-
teenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä strategiakaudelle 2021−2025

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän kehittämistä on valmisteltu 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan yhteistyötä. Kaikki toimialalautakunnat ovat käsitelleet asiaa mar-
ras−tammikuun aikana ja kannattaneet vaikuttamisjärjestelmän hyväk-
symistä liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä kuvataan osallisuuden edistä-
misen kaupunkitasoiset tavoitteet, mittarit ja johtamisrakenne strategia-
kaudelle 2021–2025.

Tarkoituksena on perustaa lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmä 
sekä asettaa kaupunkitasoiset tavoitteet ja mittarit jokaisen lapsen ja 
nuoren osallisuuden vahvistamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet asete-
taan ja niitä seurataan lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmässä. 
Erillisestä Ruuti-brändistä luovutaan. Helsingissä käytössä olevia osal-
listumisen ja vaikuttamisen tapoja monipuolistetaan ja kehitetään edel-
leen tavoitelähtöisesti, yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja 
nuorten osallisuuden kokemuksen kehittymistä seurataan kaupunkita-
soisesti ja alueellisesti kouluterveyskyselyn osallisuusindikaattoria hyö-
dyntäen.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin asettaminen ja toiminta strategiakaudella 2017–2021

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jonka käyttöö-
notosta kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011. Tämän jälkeen Ruudin 
toiminta on monipuolistunut, laajentunut ja vakiinnuttanut paikkansa 
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kaupunkiorganisaation toiminnassa. Joulukuussa 2017 kaupunginhalli-
tus asetti Helsingin nuorten uudistuneen vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
strategiakaudelle 2017–2021. Asettamispäätöksen mukaisesti Ruudin 
koordinoinnista ja kehittämisestä on vastannut kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa. Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tu-
keminen, edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehit-
täminen sekä erilaiset tapahtumat.

Ruudin strategiakauden 2017–2021 arviointi

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
laaja arviointi, joka on toiminut lasten ja nuorten osallisuuden kehittä-
mistyön pohjana. Arvioinnissa kerättiin tietoa lapsilta ja nuorilta, opetta-
jilta ja rehtoreilta, nuoriso- ja osallisuusohjaajilta, nuorisotyön toimin-
nanjohtajilta, tutkijoilta, Ruudin ohjausryhmältä, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoilta se-
kä toimialajohtajalta.

Arvioinnin keskeisiä suosituksia tulevalle toimikaudelle olivat siirtymi-
nen toimintolähtöisestä johtamisesta tavoitelähtöiseen johtamiseen. 
Sen sijaan, että keskitytään olemassa olevien vaikuttamisen kanavien 
vahvistamiseen, kaupungissa tulee selkeämmin määritellä yhteinen 
suunta ja tavoitteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle. Ar-
vioinnissa todettiin, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä on tarjonnut mo-
nipuolisia vaikuttamisen paikkoja ja kanavia nuorille. Ruuti-brändi ei 
kuitenkaan vahvista lasten ja nuorten ymmärrystä osallisuuden ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksista eikä auta kaupungin työntekijöitä osalli-
suuden ja vaikuttamisen ymmärtämisessä. Tästä syystä erillisestä Ruu-
ti-brändistä tulisi luopua.

Arvioinnissa nostettiin myös esiin, että nuorten tilanteesta, tarpeista ja 
toiveista kerättyä tietoa tulisi hyödyntää monipuolisemmin yli toimialara-
jojen. Lisäksi nuorten osallisuuden kokemusta tulisi mitata systemaatti-
semmin. Yhtenä suosituksena korostettiin nuorten kuulemisen vahvis-
tamista lisäämällä dialogia ja deliberatiivista (puntaroivaa) demokratiaa 
ratkaisukeskeisen toiminnan rinnalle. Osallistumisen läpinäkyvyyteen 
tulisi kiinnittää huomiota. Entisestään tulisi kehittää erilaisia tapoja kuul-
la nuoria heille merkityksellisissä asioissa. 

Kaupunki on sitoutunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa kuntia tekemään las-
ten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja 
kunnan hallinnossa. Työ lapsiystävällisemmän kunnan rakentamisessa 
tukee Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arvioinnissa tehtyjä suosituksia 
kaupunkitasoisesta sitoutumisesta lasten osallisuuden edistämiseen.
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Vaikuttamisjärjestelmän uudistuksen valmistelu

Arvioinnin pohjalta on valmisteltu esitys lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
strategiakaudelle 2021–2025. Esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet ar-
vioinnin suositusten lisäksi eri toimialojen työntekijöille järjestettyjen 
työpajojen tulokset, lapsilta ja nuorilta saatu palaute, toimialojen johto-
ryhmien kommentit sekä liitteenä 2 oleva nuorisoneuvoston antama 
lausunto.

Nyt määriteltävillä yhteisillä tavoitteilla varmistetaan, että lasten ja nuor-
ten osallisuutta edistetään systemaattisesti ja kaupunkitasoisesti. Osal-
lisuutta ja vaikuttamista tarkastellaan kaupungissa kahdesta suunnas-
ta: lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta sekä 
kaupungin toimintaan vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen näkö-
kulmasta. Helsinki sitoutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen 
lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa.

Helsingissä lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa monin eri ta-
voin. Käytössä olevia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja vaikut-
tamisen kanavia ja toimintamuotoja on koottu liitteeseen 3 sekä verk-
kosivustolle: nuorten.helsinki/osallistu-ja-vaikuta. Vaikuttamisen kana-
vien ja toimintatapojen tulee jatkossakin olla monipuolisia ja niitä tulee 
arvioida ja kehittää yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Vaikuttamiska-
navien kehittämisen lähtökohtana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet sekä 
systemaattisesti kerättävä tieto lasten ja nuorten osallisuuden koke-
muksista.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, 
arviointi ja johtaminen

2 Nuorisoneuvoston lausunto
3 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 89

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.01.2022 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat aluepäällikkö Katri Kairimo ja 
pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.01.2022 § 12

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta esittää osaltaan kaupunginhallitukselle 
kaupunkiyhteisen lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän perus-
tamista sekä kaupunkitasoisten tavoitteiden ja mittareiden asettamista 
jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistamiseksi. Lasten ja 
nuorten osallisuuden ohjausryhmä asettaisi osallisuuden vahvistamisen 
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konkreettiset tavoitteet ja vastaisi niiden seurannasta. Erillisestä Ruuti-
brändistä luovuttaisiin. Esityksen mukaan Helsingissä käytössä olevia 
osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja monipuolistetaan ja kehitetään 
tavoitelähtöisesti, yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten 
osallisuuden kokemuksen kehittymistä seurattaisiin kaupunkitasoisesti 
ja alueellisesti kouluterveyskyselyn osallisuusindikaattoria hyödyntäen. 

Esityksessä konkreettisena uutena avauksena on mainittu apulaispor-
mestarien toimialaillat, joita suunnitellaan järjestettäväksi kahdesti vuo-
dessa strategiakaudella 2021-2025. Toimialailloissa nuoret voivat tuo-
da esiin heille tärkeitä asioita suoraan kaupungin johdolle. 

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteet ovat 
hyviä ja kannatettavia. On hyvä, että perustettavassa lasten ja nuorten 
osallisuuden ohjausryhmässä on edustus kaikilta toimialoilta. Kouluter-
veyskyselyn tulosten hyödyntäminen osallisuuden kokemuksen seu-
rannassa ja alueiden välisten erojen tunnistamisessa on kannatettavaa.

Kaupunkiympäristön toimialalla tehtävät monialaiset suunnitelmat ja 
ohjelmat vaikuttavat Helsingin kehittymiseen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikajänteellä, minkä vuoksi toiminnalla on suuri vaikutus lasten ja nuor-
ten elämään ja tulevaisuuteen. Toimialalla myös suunnitellaan, raken-
netaan ja ylläpidetään kaupungin yleisiä alueita, ja niiden laadulla on 
merkittävä vaikutus lasten ja nuorten elinympäristön terveellisyyteen ja 
turvallisuuteen. Tämän vuoksi lasten ja nuorten osallisuuden vahvista-
minen on erityisen tärkeää. 

Useita kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvia tehtäviä ohjaa maan-
käyttö- ja rakennuslaki (MRL), joka velvoittaa ja ohjaa vuorovaikutuk-
seen osallisten kanssa sekä kaavojen vaikutusten arviointiin. Osallis-
tumisen ja vuorovaikutuksen merkitys alueidenkäytön suunnittelussa 
säilyy jatkossakin vähintään nykyisellä tasollaan, mikäli vireillä oleva 
MRL:n kokonaisuudistus eli kaavoitus- ja rakennuslaki (KRL) toteutuu. 
Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän uudistamisessa on hyvä pyr-
kiä vahvistamaan kaavoitukseen liittyviä vuorovaikutusmenettelyjä sekä 
vaikutusten arviointia lasten ja nuorten näkökulmista. 

On tärkeää, että lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen liittyy 
konkreettisesti osaksi toimialan vuorovaikutusprosesseja. Kaupun-
kiympäristön toimialan näkökulmasta korostuu se, että valmistelussa 
kyetään tunnistamaan lasten ja nuorten kannalta merkitykselliset ja 
vaikuttavimmat suunnitelmat ja hankkeet, joiden yhteydessä voidaan 
kehittää ja tarjota lapsille ja nuorille luontevia osallistumisen tapoja. 
Toimialojen välisen yhteistyön merkitys korostuu, koska kaupunkiympä-
ristön toimialalla kontaktit lapsiin ja nuoriin ovat perustehtävissä satun-
naisia. 
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UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –kehittämisohjelmaa varten kerä-
tyissä lasten ja nuorten näkemyksissä korostuvat kaupunkiympäristön 
osalta hyvin konkreettiset asiat, jotka liittyvät ympäristön siisteyteen, 
kauneuteen ja koettuun turvallisuuteen. Kaupunkiyhteisessä osallisuu-
den kehittämistyössä on huolehdittava siitä, että myös toimenpiteissä 
päästään riittävän konkreettiselle tasolle. Perustettavan ohjausryhmän 
toiminnassa on tärkeää huomioida, että toimenpiteiden laatimisessa 
ovat tiiviisti mukana ne tahot, joilla on päävastuu niiden toteuttamises-
ta. Kaupunkiympäristön toimialalla tämä koskee erityisesti rakennukset 
ja yleiset alueet sekä maankäyttö- ja kaupunkirakenne –palvelukoko-
naisuuksia ja toimialan viestintää. 

Osallisuuden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden kohderyhmää 
ovat kaikki alle 25-vuotiaat helsinkiläiset. Kohderyhmä on huomattavan 
laaja verrattuna Ruuti-järjestelmään, jonka kohderyhmää ovat olleet 
pääosin 13-17 -vuotiaat nuoret. Kuten esityksessä on todettu, on tärke-
ää että kehittämistyössä pyritään tunnistamaan eri ikäryhmien tarpeet 
ja kullekin ikäryhmälle sopivat vaikuttamisen tavat.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katri Backman, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37840

katri.backman(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 210

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus hyväksyisi lasten ja nuorten vaikuttamisjärjes-
telmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisraken-
teen liitteenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 040 358 0815

ella.tanskanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.11.2021 § 273

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle, et-
tä kaupunginhallitus hyväksyisi lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestel-
män ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisraken-
teen liitteenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti lasten ja nuorten osallisuuden oh-
jausryhmän perustamista sekä kaupunkitasoisten tavoitteiden ja mitta-
reiden asettamista jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistami-
seksi. Konkreettiset toimenpiteet asetetaan ja niitä seurataan lasten ja 
nuorten osallisuuden ohjausryhmässä. Erillisestä Ruuti-brändistä luo-
vutaan. Helsingissä käytössä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen ta-
poja monipuolistetaan ja kehitetään edelleen tavoitelähtöisesti, yhdes-
sä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden kokemuk-
sen kehittymistä seurataan kaupunkitasoisesti ja alueellisesti kouluter-
veyskyselyn osallisuusindikaattoria hyödyntäen.

Käsittely

30.11.2021 Ehdotuksen mukaan

Suunnittelija Ella Tanskanen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 310 23068

ella.tanskanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 380

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus hyväksyisi lasten ja nuorten vaikuttamisjärjes-
telmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisraken-
teen liitteenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää lasten ja nuorten osallisuuden 
ohjausryhmän perustamista sekä kaupunkitasoisten tavoitteiden ja mit-
tareiden asettamista jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden vahvista-
miseksi. Konkreettiset toimenpiteet asetetaan ja niitä seurataan lasten 
ja nuorten osallisuuden ohjausryhmässä. Erillisestä Ruuti-brändistä 
luovutaan. Helsingissä käytössä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen 
tapoja monipuolistetaan ja kehitetään edelleen tavoitelähtöisesti, yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden koke-
muksen kehittymistä seurataan kaupunkitasoisesti ja alueellisesti kou-
luterveyskyselyn osallisuusindikaattoria hyödyntäen.

Käsittely

23.11.2021 Ehdotuksen mukaan

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti käsitellä neljännen esityksen kokouksen kolmantenatoista asia-
na.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
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§ 118
Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite vaihtoehdosta Topeliuksen-
kadun suunnitellulle raitiotieliikenteelle

HEL 2021-007730 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Finne-Elonen ja kuusi muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että selvitetään miten tärkeä reitti Topeliuksenkatu on 
pelastustoimelle ja miten paljon Topeliuksenkadulle suunnitellut raitio-
tiekiskot ja niillä mahdollisesti yhtä aikaa rinnakkain seisovat raitiovau-
nut estävät ja viivyttävät ambulanssien kulkua Meilahden alueen sai-
raaloihin. Selvitetään olisiko käytännöllisempi ja parempi vaihtoehto 
korvata tämän raitiotielinjan liikenne joustavammin liikkuvilla ja muita 
liikennevälineitä väistävillä biopolttoainetta käyttävillä busseilla.

Pelastustoiminnan mahdollistaminen on tärkeää kaikilla kaduilla.
Topeliuksenkatu on tärkeä liikenneväylä kuten rinnakkaiset Manner-
heimintie ja Mechelininkatu. Pelastuslaitos suorittaa suurimman osan 
hälytysajosta potilaan tai onnettomuuden suuntaan. Sairaalan suun-
taan ajetaan harvoin hälytysajoa, koska potilas pyritään hoitamaan 
kohteessa niin hyvin, että siirto voidaan suorittaa normaalina ajona. Hä-
lytysajon ja sen sujuvuuden kannalta on ratkaisevaa, miten kiskotus 
kadulle rakennetaan. Voiko pelastuslaitos tukeutua hälytysajossa kis-
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kotukseen vai onko se rakennettu niin, että siitä ei ole hyötyä hälytys-
ajossa. 

Topeliuksenkadun raitiotiet tulevat kulkemaan suurella osin omalla 
kaistallaan, jota myös hälytysajoneuvot voivat käyttää. Katuosuudella 
haastavimpia paikkoja ovat Töölön kirjaston ja Kirjailijanpuiston pysäkit. 
Kuitenkin tilanne, jossa kaksi raitiovaunua olisi rinnakkain pysäkin koh-
dalla, on harvinainen. Poikkeuksellisessa tilanteessa pysäkit on mah-
dollista ohittaa hälytysajoneuvolla pyörätien ja jalkakäytävän kautta. 
Suunnitelmassa katuosuuksilla on nykytilannetta vähemmän kadunvar-
sipysäköintiä, mikä lisää ajoradoilla olevaa vapaata tilaa muiden ajo-
neuvojen väistämiselle.

Läntisen kantakaupungin raitiotie on osa laajempaa joukkoliikennerat-
kaisua. Uudet rataosuudet eivät tule vain yhden linjan käyttöön, vaan 
mahdollistavat pikaraitiolinjan ja kantakaupungin raitioliikenteen yh-
teensovittamisen. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa on 
tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa läntisen kantakaupungin joukkoliikenne 
hoidetaan busseilla pikaraitiotien rinnalla. Vaihtoehdon taloudellinen to-
teutettavuus on heikko, koska bussi- ja raitioliikenteen rinnakkaisuus 
nostaa liikennöintikustannuksia ja johtaa hankkeen negatiivisiin netto-
hyötyihin. Suunnitelmassa on arvioitu, että tällaisessa vaihtoehdossa 
kantakaupungin raitioliikennettä jouduttaisiin sopeuttamaan esimerkiksi 
lakkauttamalla linjan 4 liikenne.

Pelastustoiminnan ja hälytysajon edellytykset huomioidaan katujen jat-
kosuunnittelussa. Mikäli jatkosuunnittelussa halutaan nykyistä enem-
män priorisoida hälytysajoneuvojen toimintaedellytyksiä, yksi mahdolli-
suus on selvittää henkilöautojen läpiajon vähentämistä kadulla kielloin, 
rajoituksin ja ohjaavin toimenpitein. Tämä edellyttää laajempaa katu-
verkon jäsentelyn ja yhteyksien tarkastelua alueella.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja pelastuslautakun-
nan 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
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 550

HEL 2021-007730 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Pelastustoiminnan edellytykset ovat tärkeitä kaikilla kaduilla. Topeliuk-
senkatu on siis pelastustoiminnalle tärkeä reitti siinä missä esimerkiksi 
rinnakkaiset Mannerheimintie ja Mechelininkatukin. Kiireellisen pelas-
tustoiminnan kannalta kriittisintä on ensisijaisesti potilaan luokse pääsy 
ja sen jälkeen päivystävään sairaalaan pääsy. Topeliuksenkadun rooli 
korostuu erityisesti tilanteessa, jossa Meilahden sairaala-alueella oleva 
yksikkö vastaanottaa kiireellisen tehtävän Töölön alueelle. Pelastusa-
semilta alkavilla tehtävillä muut reitit ovat usein suorempia. 

Topeliuksenkadun raitiotiet kulkevat suurella osin omalla kaistalla, joka 
tarjoaa mahdollisuuden myös hälytysajoneuvojen kululle. Katuosuuden 
pullonkauloja ovat Töölön kirjaston ja Kirjailijanpuiston pysäkit, joille on 
matkustajien palvelutason vuoksi suunniteltu hyvälaatuiset pysäkkilaitu-
rit. Tilanne, jossa kaksi raitiovaunua olisi rinnakkain jumissa pysäkin 
kohdalla, on harvinainen. Poikkeuksellisessa tilanteessa pysäkit on 
mahdollista ohittaa hälytysajoneuvolla pyörätien ja jalkakäytävän kaut-
ta. Suunnitelmassa katuosuuksilla on nykytilannetta vähemmän kadun-
varsipysäköintiä, mikä lisää ajoradoilla olevaa vapaata tilaa muiden 
ajoneuvojen väistämiselle.

Läntisen kantakaupungin raitiotie on osa laajempaa joukkoliikennerat-
kaisua. Uudet rataosuudet eivät tule yhden linjan käyttöön, vaan mah-
dollistavat pikaraitiolinjan ja kantakaupungin raitioliikenteen yhteenso-
vittamisen kokonaisuutena. Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitel-
massa on tarkasteltu vaihtoehto, jossa läntisen kantakaupungin joukko-
liikenne hoidetaan busseilla pikaraitiotien rinnalla. Vaihtoehdon talou-
dellinen toteutettavuus on heikko, koska bussi- ja raitioliikenteen rin-
nakkaisuus nostaa liikennöintikustannuksia ja johtaa hankkeen negatii-
visiin nettohyötyihin. Suunnitelmassa on arvioitu, että tällaisessa vaih-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 137 (159)
Kaupunginhallitus

Asia/21
07.02.2022

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 FI02012566

toehdossa kantakaupungin raitioliikennettä jouduttaisiin sopeuttamaan 
esimerkiksi lakkauttamalla linjan 4 liikenne.

Pelastustoiminnan ja hälytysajon edellytykset huomioidaan katujen jat-
kosuunnittelussa. Mikäli jatkosuunnittelussa halutaan nykyistä enem-
män priorisoida hälytysajoneuvojen toimintaedellytyksiä, yksi mahdolli-
suus on selvittää henkilöautojen läpiajon vähentämistä kadulla kielloin, 
rajoituksin ja ohjaavin toimenpitein. Tämä edellyttää laajempaa katu-
verkon jäsentelyn ja yhteyksien tarkastelua alueella.

05.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anton Silvo, liikenneinsinööri: 310 37489

anton.silvo(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 48

HEL 2021-007730 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toteaa seuraavaa: Topeliuksenkatu 
on yksi kaupungin tärkeistä liikenneväylistä. Pelastuslaitos suorittaa 
suurimman osan hälytysajosta potilaan tai onnettomuuden suuntaan. 
Sairaalan suuntaan ajetaan harvoin hälytysajoa, koska potilas pyritään 
hoitamaan kohteessa niin hyvin, että siirto voidaan suorittaa normaali-
na ajona. Aloitteeseen on tässä vaiheessa mahdoton ottaa yksityiskoh-
taisesti kantaa, koska pelastuslaitoksella ei ole tiedossa minkä tyyppi-
sesti raitiolinja on tarkoitus Topeliuksenkadulle rakentaa. Hälytysajon ja 
sen sujuvuuden kannalta on ratkaisevaa, miten kiskotus on kadulle ra-
kennettu. Helsingissä on raitiotiekiskoja, jotka ovat samassa katutasos-
sa muun liikenteen kanssa ja osittain niissä on sekä auto että raitio-
vaunuliikennettä. On myös ratkaisuja, joissa on vain raitiovaunuliiken-
nettä ja kiskotus samassa tasossa muun liikenteen kanssa. Kolman-
nessa ratkaisussa kiskotus on korotetulla kulkualustalla, jolloin niille ei 
ole muuta liikennettä sallittu.  Pelastuslaitoksella on tieliikennelain mu-
kaan oikeus käyttää ajokelpoisia kiskotuksia. Pelastuslaitoksen kannal-
ta se, että rakennetaan raitiovaunukiskotus ei ole niinkään merkityksel-
listä kuin se, miten kiskotus rakennetaan. Ratkaisevaa on se, voiko pe-
lastuslaitos tukeutua hälytysajossa kiskotukseen, vai onko se rakennet-
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tu niin, että siitä ei ole hyötyä hälytysajossa. Liikennevälinemuotoihin 
tai käytettyyn polttonesteeseen pelastuslaitos ei ota kantaa. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 30060

jari.korkiamaki(a)hel.fi
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§ 119
Valtuutettu Katju Aron aloite nimikkoniittylajitelman kehittämisestä 
Helsingille

HEL 2021-007721 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Helsingille nimikkoniittylajitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Katja Aro ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki teettää kaupunkilaisille esimerkiksi Helsinki-päivänä jaet-
tavaksi tai pientä korvausta vastaan myytäväksi oman nimikkolajitel-
man eri niittykukkien siemeniä. Kaupunkilaiset saisivat viljellä ne omilla 
palstoillaan, pihoillaan tai joutomailla.

Helsingin kaupunki kohdistaa resursseja pitkäjänteiseen työhön luon-
non monimuotoisuuden lisäämiseksi muun muassa kehittämällä niitty-
verkostoa. Kaupungin ydintehtäviin ei kuitenkaan kuulu aloitteessa esi-
tetyn kaltainen toiminta, mikä tähtää kaupunkilaisille jaettavien siemen-
seosten kehittämiseen, lahjojen antamiseen tai siementen myymiseen. 

Kaupungin tavoitteena on vahvistaa niittyverkostoa ja kehittää niittyjen 
hoitoa siten, että luonnon monimuotoisuusarvot säilyvät ja lisääntyvät. 
Parhaiten niittyjen monimuotoisuusarvoja voidaan lisätä panostamalla 
olemassa olevien arvokkaiden niittyjen hoitoon. Perinnemaiseman niityt 
ja muut ihmisen toiminnasta syntyneet niityt ja kedot kasvavat umpeen 
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ja metsittyvät ilman säännöllistä niittoa, vesojen raivausta tai laidunnus-
ta. 

Erityyppisiin kasvupaikkoihin sopivien niitynsiemenlajitelmien kehittä-
minen vaatii aikaa ja ammattitaitoa. Siemenseosten kehittäminen pai-
kallisista kasvikannoista on vaativaa ja pitkäjänteistä työtä. Alkuperäl-
tään kotimaisia niittykasvien siemeniä on melko hyvin saatavilla ja lisä-
kylvöillä voidaan pihoille ja puutarhoihin lisätä kukkivien kasvien mää-
rää. Puutarhaneuvojilta tai -yhdistyksiltä, kuten Hyötykasviyhdistykseltä 
ja Martoilta, saa tarvittaessa neuvoja niittyjen perustamisesta omalle 
pihalle tai puutarhaan.

Asiasta 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.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Aro Katju Helsingille nimikkoniittylajitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.10.2021 § 529

HEL 2021-007721 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki kohdistaa 
resursseja pitkäjänteiseen työhön luonnon monimuotoisuuden lisäämi-
seksi muun muassa kehittämällä niittyverkostoa. Kaupungin ydintehtä-
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viin ei kuitenkaan kuulu aloitteessa esitetyn kaltainen toiminta, mikä 
tähtää kaupunkilaisille jaettavien siemenseosten kehittämiseen, lahjo-
jen antamiseen tai siementen myymiseen. 

Helsingin niittyjen nykytilanne

Niittyjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on Helsingissä tunnis-
tettu. Vuosien 2020 - 2021 aikana tehdyn Helsingin niittyverkoston ke-
hittämistyön tuloksena on syntynyt kokonaiskuva kaupungin merkittä-
vistä niittyjen muodostamista osakokonaisuuksista, arvokkaista koh-
teista ja niiden välisistä yhteyksistä. Helsingistä löytyy runsaasti eri-
tyyppisiä luonnonniittyjä kuivista kalliokedoista tuoreisiin ja kosteisiin 
joen- ja merenrantaniittyihin. Ihmisen toiminnan myötä syntyneet kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden linnoitteiden niityt, kartanopuistojen niit-
tynurmet, vanhat laidunniityt ja muut perinnemaisemakohteiden niityt 
täydentävät niittyjen kirjoa. Kaupungin rakentumisen myötä syntyy 
myös pysyviä, niittymäisiä alueita puistorakentamisen ja maisemointi-
töiden myötä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Vuosaarenhuipun maan-
täyttöalue ja entinen kaatopaikka. Niityt muodostavat tärkeän elinympä-
ristön lukuisille hyönteisille ja muille eliölajeille. Helsingin niittymäisten 
alueiden kokonaispinta-ala on arviolta noin 700 hehtaaria, josta hoidet-
tuja niittyjä on noin puolet.

Kaupungin tavoitteena on vahvistaa niittyverkostoa ja kehittää niittyjen 
hoitoa siten, että luonnon monimuotoisuusarvot säilyvät ja jopa lisään-
tyvät. Parhaiten niittyjen monimuotoisuusarvoja voidaan lisätä panos-
tamalla olemassa olevien arvokkaiden niittyjen hoitoon. Perinnemaise-
man niityt ja muut ihmisen toiminnasta syntyneet niityt ja kedot kasva-
vat umpeen ja metsittyvät ilman säännöllistä niittoa, vesojen raivausta 
tai laidunnusta. 

Niittyverkostotyön yhteydessä tunnistettiin pihojen, puutarhojen, palsta-
alueiden ja siirtolapuutarhojen merkitys varsinaisten niittyjen tukialuei-
na. Näiden alueiden kasvillisuus koostuu parhaimmillaan runsaista 
kukkaistutuksista, hyötykasveista sekä monilajisista pensaista ja puista. 
Monille hyönteisille, erityisesti pölyttäjähyönteisille, tämän tyyppiset 
alueet tarjoavat runsaasti erilaisia ravintokasveja ja pesäpaikkoja, vaik-
kei niissä varsinaisia niittyalueita esiintyisikään.

Niittyjen perustaminen ja lajisto

Uusien niittyjen perustaminen vaatii aikaa ja resursseja. Niittyjen perus-
tamiseen tarvitaan sopiva kasvupaikka ja olosuhteet, jotta haluttu, kuk-
kiva niittykasvillisuus saadaan syntymään. Vie monta vuotta ennen kuin 
siemenkylvöistä saadaan tavoiteltu kukkaniitty. Yleisille alueille toteute-
tut, rakennetut niityt täydentävät hyvin olemassa olevaa niittyverkostoa. 
Laajimpia rakennettuja niittyalueita esiintyy maisemoiduilla maantäyttö-
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alueilla ja kunnostetuilla entisillä kaatopaikoilla, kuten Vuosaarenhuippu 
Itä-Helsingissä. Puistoihin rakennettuja niittyjä on toistaiseksi niukasti, 
ja ne ovat enimmäkseen pinta-alaltaan vaatimattomia. 

Helsingin niittylajisto koostuu monenlaisista luonnon alkuperäisiin eli-
nympäristöihin kuuluvista kallio-, merenranta- ja kosteikkokasveista. 
Ihmisen toiminnan myötä niityille on levinnyt tai niille on kylvetty vuosi-
kymmenien myötä hyvin erilaisia kasvilajeja. Kasvisto koostuu alkupe-
räisistä luonnonkasvilajeista ja eri aikoina levinneistä tulokaskasveista. 
Helsinkiin leviää edelleen uusia lajeja useimmiten ihmisen tahallisen tai 
tahattoman toiminnan myötävaikutuksella.

Perustettaville uusille niityille sovelias niittysiemenseoksen kasvilajisto 
riippuu aina paikan olosuhteista. Osa kasveista viihtyy paahteessa, osa 
puolivarjossa, toiset ravinteikkaassa, toiset vettä läpäisevässä, kuivas-
sa ja ravinneköyhässä maassa. Erityyppisiin kasvupaikkoihin sopivien 
niitynsiemenlajitelmien kehittäminen vaatii aikaa ja ammattitaitoa. Sie-
menseosten kehittäminen paikallisista kasvikannoista on vaativaa ja 
pitkäjänteistä työtä. 

Helpoiten niittymäisiä alueita saa syntymään pihoille ja puutarhoihin jät-
tämällä huonokuntoiset ja vähällä käytöllä olevat nurmikkoalueet kehit-
tymään niittymäiseksi. Kun nurminiittyjen niitto tehdään kerran, pari ke-
sässä ja niittojäte viedään pois, muuttuu kasvillisuus vähitellen moni-
puolisemmaksi. Paikalle leviää todennäköisesti itsestäänkin paikallises-
ti sopeutunutta, helsinkiläistä niittylajistoa.

Alkuperältään kotimaisia niittykasvien siemeniä on melko hyvin saata-
villa, ja lisäkylvöillä voidaan pihoille ja puutarhoihin lisätä kukkivien 
kasvien määrää. Puutarhaneuvojilta tai -yhdistyksiltä, kuten Hyötykas-
viyhdistykseltä ja Martoilta, saa tarvittaessa neuvoja niittyjen perusta-
misesta omalle pihalle tai puutarhaan.

Käsittely

05.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Kohdassa (3) todetaan: "Ihmisen toiminnan myötä synty-
neet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden linnoitteiden niityt, kartanopuis-
tojen niittynurmet, vanhat laidunniityt ja muut perinnemaisemakohtei-
den niityt täydentävät niittyjen kirjoa."

Lisätään maininta Malmin lentokentän alueesta, uusi muotoilu:

"Ihmisen toiminnan myötä syntyneet kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
linnoitteiden ja Malmin lentokentän alueen niityt, kartanopuistojen niit-
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tynurmet, vanhat laidunniityt ja muut perinnemaisemakohteiden niityt 
täydentävät niittyjen kirjoa."

Kannattaja: Mika Raatikainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Jäsen Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 9
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Otto Meri, Tuomas 
Nevanlinna, Jenni Pajunen, Risto Rautava, Saana Rossi, Anni Sinne-
mäki

Ei-äänet: 2
Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Tyhjä: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jenni Hjelt

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 9 - 2 (tyhjiä 2).

28.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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§ 120
Kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

18 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

19 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

20 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristö- ja lupa-
jaostolle, liikenneliikelaitokselle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja 
tarkastusvirastolle.

21 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

22 §, Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset 
periaatteet

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys myöhemmin.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

23 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja 
Pasilan Postipuisto)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakun-
nalle.

24 §, Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun lii-
kenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.
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Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sosiaali- ja terveystoimialalle, 
kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja rakennusvalvontapalveluil-
le.

25 §, SDP:n ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Ei toimenpidettä.

26 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 - 12 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 121
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 5. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

 

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 1.2.2022
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 1.2.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 3.2.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.2.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 1.2.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos 1.2.2022
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 
116, 118, 119, 120 ja 121 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 99 ja 100 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 110, 111, 112 ja 117 §: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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 113 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
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Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
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Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
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3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 113 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viran-
omainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aika-
na.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan 
annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite).

Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, 
voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Selkiaho
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Paavo Arhinmäki Anniina Iskanius

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.02.2022.


