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Kokousaika 28.02.2022 16:00 - 18:02

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

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

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

Arhinmäki, Paavo (etänä) apulaispormestari
Gebhard, Elisa (etänä)
Iskanius, Anniina
Koskela, Minja (etänä)
Nuorteva, Johanna (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Rantanen, Tuomas (etänä) poistui 17:49
Sazonov, Daniel (etänä) apulaispormestari

poistui 18:01
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vierunen, Maarit (etänä) poistui 18:01
Pajula, Matias (etänä) varajäsen
Rantanen, Mari (etänä) varajäsen

Muut

Diarra, Fatim (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:01

Rydman, Wille (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja

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

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

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

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

lajohtaja
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Lehmuskoski, Ville (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Haahtela, Ilkka (etänä) vs. elinkeinojohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija

poistui 16:40, poissa 156-172 §
Peltonen, Antti (etänä) vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula (etänä) rahoitusjohtaja

poistui 17:47
Sippola-Alho, Tanja (etänä) kaupunginsihteeri

poistui 17:22, poissa 166-172 §
Turtola, Ilona (etänä) viestintäasiantuntija
Nirkko, Saara (etänä) hallintoasiantuntija
Liimatainen, Minna (etänä) vs. turvallisuus- ja valmiusyksikön 

päällikkö
asiantuntija
läsnä 16:22-16:30, osa 153 §:ää ja 
17:26-18:02

Putkonen, Reetta (etänä) liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö
asiantuntija
läsnä 17:14-17:21, 164-165 §

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
142-172 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
142-143 §, 153-154 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
144-145 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
146-152 §, 155-172 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
142-172 §
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§ Asia

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

143 Asia/2 V 16.3.2022, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

144 Asia/3 V 16.3.2022, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

145 Asia/4 V 16.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

146 Asia/5 V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen kä-
sittely

147 Asia/6 V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen

148 Asia/7 V 16.3.2022, Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12680)

149 Asia/8 V 16.3.2022, Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen 
hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasata-
ma, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)

150 Asia/9 V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Vuosaari, tontti 54145/1)

151 Asia/10 V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15)

152 Asia/11 V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12421)

153 Asia/31 Humanitaarinen apu Ukrainaan

154 Asia/12 Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoi-
tettujen määrärahojen siirtäminen

155 Asia/13 Kaupungin toimielinten siirtyminen sähköisistä kokouksista normaaliin 
kokousmenettelyyn

156 Asia/14 Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 244 kos-
kien varautumisen toimeenpanoa koronavirus-tilanteessa Helsingin 
kaupungilla 28.10.-24.11.2021

157 Asia/15 Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 22.12.2021 § 54 
Helsingin kaupungille esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta kos-
kien kaupungin toimintaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio -nimisessä yh-
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tiössä

158 Asia/16 Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

159 Asia/17 Varhaiskasvatusjohtajan haun hakuajan jatkaminen

160 Asia/18 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022–2025

161 Asia/19 Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022–2025

162 Asia/20 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vantaan Energia Oy:n läm-
mön kausivarastoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjel-
masta

163 Asia/21 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teolli-
suusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

164 Asia/22 Helsingin kävelyn edistämisohjelma

165 Asia/23 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022-2026

166 Asia/24 Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi julkisten paikkojen, katujen, 
pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyyden järjestelmällisestä läpi-
käymisestä ja korjaamisesta

167 Asia/25 Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Helsingin kaupungista per-
heystävällinen työpaikka

168 Asia/26 Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi työaikajoustojen laajempi hyö-
dyntäminen ja omaan työaikaan vaikuttamisen mahdollisuuksien pa-
rantaminen Helsingin kaupungilla

169 Asia/27 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi avoimista nuorisotiloista 
jokaiseen kaupunginosaan

170 Asia/28 Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hyvin-
vointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020

171 Asia/29 Kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

172 Asia/30 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 1 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/1
28.02.2022

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

§ 142
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna 
Nuortevan ja Elisa Gebhardin sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen 
ja Daniel Sazonovin.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 143
V 16.3.2022, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen pe-
rusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2022-000718 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä ole-
villa kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku Kohta euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttöva-

rat                      
29 925 000

1 40 01 Kaupunginkanslia 1 025 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, 

pormestarin  ja kaupunginkanslian 
käytettäväksi

43 000

   
 Käyttötalousosa yhteensä 30 993 000

TA-luku Kohta euroa
8 01 Kiinteä omaisuus       
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallin-

taan oikeuttavienosakkeiden ostot ja 
lunastuksetsekä kaavoitus- ja täy-
dennysrakennuskorvaukset

9 386 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, 
Khn käytettäväksi

3 900 000

8 02 Rakennukset  
8 02 01 Uudis- ja lisä- rakennushankkeet 18 000 000
8 03 Kadut ja liikenneväylät  
8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytet-

täväksi
6 040 000

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kans-
sa Khn käytettäväksi

591 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet  
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käy- 800 000
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tettäväksi
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-

alueet,Khn käytettäväksi
1 680 000

  

TA-luku Kohta euroa
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankin-

ta    
 

8 05 01 Keskushallinto 10 420 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 4 702 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala 9 394 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala 2 161 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala 6 053 000
8 06 Arvopaperit 17 188 000
8 07 Muu pääomatalous  
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hank-

keet,Khn käytettäväksi
160 000

   
 Investointiosa yhteensä 90 475 000

  

TA-luku Kohta euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus  
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 52 030 000
   
 Rahoitusosa yhteensä 52 030 000

  

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja 
investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 
euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat 
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, 
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin 
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskel-
maosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täy-
täntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt 
määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialojen esitykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2021 ajoittuvia ja aikataulultaan 
siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve 
on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita 
ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut teh-
dä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2022 määrärahoihin. Edellytyk-
senä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 
2021. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointi-
määrärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin 
myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemää-
rärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2022.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset 
vuonna 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitys-
tarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 31 milj. euroa (edellisen vuo-
den esitys 31 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 90,5 milj. euroa 
(edellisen vuoden esitys 79 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on 
jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitu-
sosan ylitystarve on yhteensä 52 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 
59,7 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä 
siirtyvien keskushallinnon ja toimialojen käyttötalousmäärärahojen 
myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2022.
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Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 30 993 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käyttövaroihin, ta-
lousarviokohdalle 1 30 01, on varattu 10 miljoonan euron määräraha 
sellaisiin koronaepidemiasta aiheutuviin menoihin, joita valtio ei ole ta-
lousarviossaan varautunut kompensoimaan erillisinä käyttötalouden 
valtionavustuksina. Talousarviossa todetusti tällaisia menoja voi aiheu-
tua esimerkiksi kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saavien kaupun-
gin tytäryhteisöjen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Määrära-
hasta on käytetty vuoden 2021 aikana 2,8 miljoonaa euroa (Khs 
28.06.2021 § 499 ja Khs 13.12.2021 § 926) kaupungin tytäryhteisöjen 
avustamiseen. Käyttämättä jäänyt määräraha, 7,2 miljoonaa euroa esi-
tetään siirrettäväksi vastaavaan käyttötarkoitukseen vuodelle 2022. Yli-
tystarve on 7 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 215 myöntää yhteensä 9,7 mil-
joonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille ko-
ronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdit-
tamiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluvat hankkeet toteutetaan vuosi-
na 2021-2024. Käyttämättä jäävä määräraha 8 496 245 euroa esite-
tään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2022.  
Ylitystarve on 8 496 245 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.3.2021 § 216 myöntää yhteensä 10,0 mil-
joonan euron erillismäärärahan kaupungin palvelujen digitaaliseen uu-
distamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi. Kaikki päätökseen 
liittyvät hankkeet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana ja hankkeet 
toteutetaan loppuun vuosina 2022-2023. Käyttämättä jäävä määräraha 
5 800 000 euroa esitetään siirrettäväksi hankekokonaisuuden toteutta-
miseen vuodelle 2022. Kyseinen hankekokonaisuus koostuu seuraavis-
ta osista:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla digitaalisen palvelun toteut-
tamisen lisäksi toteutetaan muutosta varhaiskasvatuksen toimintaan 
ja tapaan tarjota varhaiskasvatuspalveluja kaupunkilaisille. 

 Kaupunginkanslian strategiaosastolla kehitetään keskeisiä työnan-
taja-asiakkaiden asioinnin teknologiaratkaisuja, kuten Helsinki-lisän, 
kesäsetelin, ja TET-paikkojen haun digitalisoinnin toteutuksia. Ajan-
tasaisia tilannekuvia kehitetään kaupunkiyhteisiä data- ja analytiik-
kakyvykkyyksiä, kuten RPA- ja chatbot-ratkaisut. Toteutukset autta-
vat automatisoimaan rutiinityötä ja löytämään vaihtoehtoisia ratkai-
suja sekä tuottavuushyötyjä. Viestintäosaston digituki ja digitasa-
arvo projektissa vakiinnutetaan digituen toimintamalli, asiakasvies-
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tintä ja sisäinen ohjeistus sekä digitukitapahtumien käsittelyjärjes-
telmän uudistus.

 Kaupunkiympäristön toimialan tapahtumailmoitus projektissa helpo-
tetaan ja selkiytetään tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoi-
tusten tekemistä. Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakenta-
misen ja opastamisen ratkaisuissa parannetaan kaupunkitilan hou-
kuttelevuutta yrittäjille ja ehkäistään segregaatiota rakentamalla da-
tapohja koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehi-
tyksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation 
ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten hyvin-
vointiin.

 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ikäihmisten mahdollisuuksia liik-
kumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin parannetaan etäpalvelui-
den tuotannon lisäämisellä sekä kehittämällä käytännön tekemistä. 
Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastami-
sen ratkaisuissa tehtyä mallia pilotoidaan nuorisopalveluissa toi-
minnan sisältö- ja resurssitarkastelussa sekä vaikuttavuuden analy-
soinnissa.

 Sosiaali- ja terveystoimialan koronarokotuskampanjan ja datan ana-
lysoimisen avulla määritellään ja otetaan tuotantokäyttöön datave-
toinen malli preventiivisten interventioiden tunnistamiseen haasta-
vissa kohderyhmissä, joita perinteiset viestintäkeinot eivät tavoita ja 
joista riskitekijäpohjaista hoitosuunnitelmaa ei ole olemassa.

Kaupunginvaltuusto päätti 21.4.2021 § 246 oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen ylittämään vuoden 2021 talousarvion kohdan 1 30 01 Kaupun-
ginhallituksen käyttövarat 7 600 000 eurolla liikunta- ja kulttuurisetelien 
kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi. Kertaluon-
teinen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaika on 31.5.2022 asti edun piiriin 
kuuluvalle henkilöstölle. Vuoden 2021 aikana 7 600 000 määrärahasta 
käytettiin 3 977 950 euroa ja jäljelle jäävä määräraha 3 622 050 euroa 
esitetään siirrettäväksi liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen hen-
kilöstöedun hankinnan toteuttamiseen vuodelle 2022. Ylitystarve on        
3 622 050 euroa.

Kaupunginhallitus päätti myöntää (7.6.2021 § 438) vuoden 2021 talou-
sarvion kohdasta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat Helsingin 
tapahtumasäätiölle hankeavustuksen Huvila-teltan kehittämishankkee-
seen yhteensä 740 000 euroa. Avustus maksetaan kolmessa erässä 
vuosien 2021 ja 2022 aikana Tapahtumasäätiön toimittamien hankkeen 
edistymistä kuvaavien väliraporttien perusteella. Vuonna 2021 kustan-
nuksia toteutui 29 490 euroa ja vuodelle 2022 siirretään 710 510 euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa oli varattu 240 000 euroa Suomen Taiteili-
jaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisraken-
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nushankkeeseen. Hankkeen aloitus on viivästynyt, joten 240 000 euroa 
esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 240 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle osoitetusta 782 280 euron käyttöta-
louden erillismäärärahasta nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen 
ja nuorten työllistämiseen esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022 käytet-
täväksi koronan takia siirtyneiden tapahtumien osalta 18 000 euroa. 
Hankkeelle vuonna 2021 muodostuneet menot ovat 66 000 euroa. Yli-
tystarve on 18 000 euroa.

Kansliapäällikkö päätti päätöksellään 15.8.2021 (§169) myöntää kau-
punginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytet-
täväksi enintään 60 000 euroa vuoden 2021 Helsingin turvallisuustut-
kimuksen toteuttamiseen. Turvallisuustutkimuksen aineistonkeruu vii-
västyi syksyllä niin, että aineistonkeruu aloitettiin vasta 8.11.2021 ja se 
päättyy vasta vuoden 2022 alkupuolella. Osa aineistonkeruuseen liitty-
vistä laskuista on täten tulossa maksettavaksi vasta vuonna 2022. 
Hankkeelle varatusta 60 000 euron osuudesta jää käyttämättä 20092 
euroa, joka esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022. Ylitystarve on 20 100 
euroa.

Lisäksi kaupunginhallituksen käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin 
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joi-
hin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa 
vuodelle 2021 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2022. 
Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 3 
800 000 euroa vuodelle 2022. 

Ylitystarve on yhteensä 29 925 000 euroa.

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2021 käytettävissä oleva määräraha oli 
139,5 milj. euroa, sisältäen strategiaosastolle myönnetyn 5,6 milj. eu-
ron ja elinkeino-osastolle myönnetyn 3,8 milj. euron ylitysoikeuden. 
Määrärahasta jäi käyttämättä 13 milj. euroa. Esitetystä ylitysoikeudesta 
kohdentuu strategiaosastolle 1,02 milj. euroa. Keskitetyn tietotekniikan 
käyttötalouden vuoden 2021 määräraha ylitysoikeuksineen oli yhteensä 
36,8 miljoonaa euroa sisältäen ylitysmäärärahan 5,6 milj. euroa. Käyt-
tämättä jää 6,9 miljoonaa euroa. Käyttämättä jääneestä määrärahasta 
1,0 milj. euroa kohdentuu digitalisaatio-ohjelman kärkihankkeiden to-
teuttamiseen. Lisäksi kohdentuu 20 000 euroa (+alv) Helsinki Abroad 
Ltd Oy yhteistoimintaosuuksiin liittyen. Ylitystarve on 1 025 000 euroa.

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupungin-
kanslian käytettäväksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 8 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/2
28.02.2022

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

Historiatoimikunnan budjetti vuonna 2021 oli 257 000 euroa, joka sisäl-
si 45 000 euron ylitysoikeuden. Ylitysoikeustarve vuodelle 2022 kohdis-
tuu Helsingin historia vuodesta 1945 (osa 6.) käännätyksen ja paina-
tuksen loppuunsaattamiseen. Ylitystarve on 43 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 90 475 000 euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset, 
Kylkn käytettäväksi

Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja 
lunastukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määrärahoja 
jäi käyttämättä, koska Maapoliittisten linjausten 2. osan päätöskäsittely 
ja siihen liittyvän vuokratonttien uuden täydennysrakentamismenettelyn 
käyttöönotto viivästyi. Ylitystarve on 9 386 000 euroa.

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Määrärahoja jäi käyttämättä Malmilla mm. maakaasuputken urakan vii-
västymisen vuoksi. Kuninkaankolmiossa urakka viivästyi vesiluvan 
vuoksi.

Ylitystarve on 3 900 000 euroa

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuonna 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa käytetään keskeneräi-
siin ja vuonna 2022 jatkuviin hankkeisiin. Hankkeen aloitusedellytykset 
eivät osassa hankkeita toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti 
mm. rakennuslupavalitusten takia. Ylitystarve on 18 000 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Länsisatamassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. urakoiden viivästymi-
sen takia, joka johtui pääosin liittyvien hankkeiden muuttuneista aika-
tauluista. Kruunuvuorenrannassa määrärahaa jäi käyttämättä mm. ura-
koiden uudelleenaikatauluttamisesta ja urakka-alueilta löytyneistä pi-
laantuneista maista johtuen. Malmilla asemakaavoihin kohdistuneet va-
litukset ovat viivästyttäneet katujen suunnittelua ja toteutusta.
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Ylitystarve on 6 040 000 euroa

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi

Väyläviraston yhteishankkeissa määrärahaa jäi käyttämättä, koska yh-
teishankkeiden suunnittelun käynnistyminen on viivästynyt. Ylitystarve 
on 591 000 euroa.

8 04 Puistot ja liikunta-alueet

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahaa jäi käyttämättä, koska 
Brahen tekonurmikentän pintatyöt sekä Johanneksen puiston tekojää-
radan urakka siirtyivät toteutettavaksi vuonna 2022. Ylitystarve on 800 
000 euroa.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jäi käyttämättä Länsisatamassa, Kalasatamassa, Kruunu-
vuorenrannassa ja Malmilla hankkeiden viivästyksistä johtuen. Ylitys-
tarve on 1 680 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishank-
keet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. 
Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat keskushallinnon keskitettyyn tieto-
tekniikkaan ja kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan ICT-hankintoihin. Mer-
kittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan 
kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin ja ensihoitoautoihin sekä mui-
hin hankintoihin. Ylitystarve on yhteensä 32 730 000 euroa.

8 06 Arvopaperit

Määrärahaa jäi käyttämättä suunniteltujen hankkeiden viivästymisistä 
johtuen. Erityisesti valtakunnallisten ratahankkeiden ja kiinteistöyhtiöi-
den tarvitsema pääomitus on viivästynyt hankkeiden aikataulumuutos-
ten seurauksena. Ylitystarve on yhteensä 17 188 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahasto Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen joidenkin Kaupunkiympäristön toi-
mialan ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeiden jatkamiseen. 

Ylitystarve on 160 000 euroa.
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Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 160 000 euron edestä lähiörahas-
tohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslas-
kelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitet-
tavien investointihankkeiden tulokohdassa. Rahastosta rahoitettavat in-
vestointihankkeet tuloutetaan kyseisessä tulokohdassa. Tuloarviota tu-
lisi kasvattaa yhteensä 160 000 euroa.

Rahoitusosa

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen ala-
kohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyt-
tämättä yhteensä 52,03 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion 
alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2022 talousar-
vioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2021 myönnettyjen lainojen nos-
toja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Varaudutaan sopimuskoulujen hankkeiden lainoittamiseen 32 210 000 
eurolla.

9 01 02 02 Muut koululainat

Varaudutaan muiden kouluhankkeiden lainoittamiseen 11 295 000 eu-
rolla.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Setlementtiasunnot Oy:n Postipuiston rakennushanketta varten (Khs 
9.11.2020, 763 §) myönnetyn 690 000 euron lainan nosto sekä Oranssi 
Asunnot Oy:n peruskorjaushanketta varten (Khs 31.5.2021, 416 §) 
myönnetyn 175 000 euron lainan nostamaton osa 85 000 euroa siirtyy 
vuodelle 2022.

9 01 02 05, Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja var-
ten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 14.12.2021, 87 §, 
myöntämän 50 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuo-
delle 2022.

9 01 02 33, Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille
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Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä lait-
teisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 824 §) myönnetyn 
8 milj. euron lainan nostamaton osa, 4 milj. euroa siirtyy vuodelle 2022.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:lle (Khs 5.10.2020, 626 §) myön-
netyn 2,6 milj. euron lainan nostamaton osa, 1,3 milj. euroa siirtyy vuo-
delle 2022.

9 01 02 35 Lainat vapaapalokunnille

Helsingin vapaaehtoiselle palokunta ry:lle uuden paloaseman rakenta-
mista varten (Khs 27.9.2021, 699 §) myönnetyn 2,4 milj. euron lainan 
nostotarve siirtyy vuodelle 2022. 

Ylitystarve on yhteensä 52 030 000 euroa.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimialojen esitykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
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§ 144
V 16.3.2022, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

HEL 2022-001702 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen 
varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhin-
mäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituk-
seen Suldaan Said Ahmedin sekä

2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilö-
kohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Kos-
kelan henkilökohtaiseksi varajäsenek-
si kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Titta Hiltunen (Vas.) ja Suldaan Said Ahmed (Vas.) ovat 4.2.2022 pyy-
täneet eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Kau-
punginvaltuusto valitsi edellä mainitut 2.8.2022 (§ 227)
kaupunginhallituksen varajäseniksi.

Perusteluksi varajäsenten paikkojen vaihtamiselle on ilmoitettu Minja 
Koskelan tarve työvelvoitteista johtuen aika ajoin saada varajäsen si-
jaistamaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Titta Hiltusella taas on 
paremmat aikataululliset edellytykset sijaistaa varsinaista jäsentä kuin 
Koskelan nykyisellä varajäsenellä Suldaan Said Ahmedilla. 

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 4.2.2022
2 Eroilmoitus 4.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 145
V 16.3.2022, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2022-000057 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Piero Pollesellolle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Ted Urhon käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginval-
tuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Piero Pollesellon (RKP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 3.1.2022 pyytänyt eroa käräjäoi-
keuden lautamiehen luottamustoimesta havaittuaan kielitaitonsa riittä-
mättömäksi tehtävään. 
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään. 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 146
V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen 
käsittely

HEL 2020-013928 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.4.2022
2 Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n ja 12 §:n rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liit-
teen 1 mukaisesti 1.4.2022 lukien. 

Esittelijän perustelut

Hallintosääntöön tehtävät muutokset koskisivat valtuutetun aloitteen 
käsittelyä 30 luvun 11 §:ssä ja 12 §:ssä.

Aloitejärjestelmän muuttaminen

Aloitejärjestelmää muutettaisiin siten, että aloitevastauksen antaisi 
kaupunginhallituksen sijasta se lautakunta tai johtokunta, jonka toimi-
valtaan, tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetyt 
toimenpiteet kuuluisivat. Kaupunginhallitus vastaisi edelleen aloitteisiin, 
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joissa esitetyt toimenpiteet kuuluisivat sen omaan tai sen alaisuuteen 
suoraan kuuluvien viranomaisten toimivaltaan taikka kaupunginvaltuus-
ton toimivaltaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltäisiin vastaukset aloit-
teisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimi-
valtaan tai ovat muutoin periaatteellisesti merkittäviä.

Muutos siirtäisi vastaamistehtävän lähemmäs sitä viranomaista, joka 
päättäisi aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä muutenkin. Prosessi olisi 
samankaltainen kuntalaisaloitteiden käsittelyjärjestyksen kanssa. Kos-
ka kysymys kuitenkin on luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista, oli-
si vastaajana toimielin, ei suoraan viranhaltija. Valtuustossa käsiteltäi-
siin vain sen omaan toimivaltaan kuuluvia tai muutoin periaatteellisesti 
merkittäviä toimenpiteitä koskevia aloitevastauksia, mikä selkeyttäisi 
toimivaltasuhteita ja olisi omiaan vähentämään sellaisten valtuustossa 
käsiteltävien asioiden määrää, joiden ei voida katsoa olevan strategi-
sia, periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia.

Kaupunginhallitus kuitenkin säilyisi aloiteprosessin kontrolloijana, koska 
se päättäisi, mikä toimielin vastaa mihinkin aloitteeseen ja voisi lisäksi 
pitää itsellään tilaisuuden vastata mihin tahansa aloitteeseen. Samoin 
kaupunginhallituksen tehtävänä olisi todeta, että valtuustossa käsitel-
täisiin sen antama vastaus myös asioissa, joissa valtuusto ei suoraan 
ole toimivaltainen, jos toimenpiteillä olisi merkitystä strategisesti taikka 
merkittävällä tavalla periaatteellisesti tai taloudellisesti. Tehtävä sopii 
kaupunginhallitukselle yhtäältä nykyisen aloitevastaajan ja toisaalta 
keskeisimmän operatiivisen toimielimen ja valtuustoasioiden valmisteli-
jan roolissa.

Aloitteiden allekirjoitusrajat poistuisivat. Ryhmäaloite ja talousarvioaloi-
te säilyisivät ennallaan. Myös kahdeksan kuukauden määräaika vas-
tauksen antamiselle säilyisi ennallaan. Hallintosääntö ei enää ohjaisi 
valtuustossa aloitekokousten pitämiseen, vaan aloitevastauksia käsitel-
täisiin tasaisesti ympäri vuoden määräaikojen puitteissa. Tämä vähen-
täisi pitkiä kokouksia ja auttaisi tasapainottamaan asiamääriä valtuus-
ton kokouksissa.

Nykytila ja lainsäädäntö

Valtuutettujen aloitteista ei säädetä kuntalaissa tai muussakaan laissa, 
vaan kunnat saavat itse päättää aloitteiden käsittelyprosesseista. Oi-
keuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että aloiteoikeus on suora-
naisesta sääntelyn puuttumisesta huolimatta olemassa. Kuntalaissa 
(410/2015) säädetäänkin, että hallintosäännössä on annettava tarpeel-
liset määräykset valtuutetun aloitteen käsittelystä (lain 90 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan c alakohta). 
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Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuutettu voi tehdä aloit-
teen kaupungin yhteisestä asiasta jättämällä sen valtuuston kokouksen 
aikana kirjallisesti kokousjärjestelmään. Aloitevastaus valmistellaan 
kaupunginkanslian ja toimialojen yhteistyönä. Valmistelun jälkeen aloi-
tevastaus esitellään valtuustolle kahdeksan kuukauden kuluessa, mikä-
li aloitteella on vähintään 15 allekirjoittajaa. Jos allekirjoittajia on vä-
hemmän kuin 15, kaupunginhallitus käsittelee aloitevastauksen. Ryh-
mäaloitteisiin annetut vastaukset käsitellään allekirjoittajamäärästä riip-
pumatta aina valtuustossa.

Erityinen aloitemuoto on talousarvioaloite. Aloite on talousarvioaloite, 
jos se koskee määrärahan ottamista seuraavan vuoden talousarvioon. 
Nämä aloitteet käsitellään valtuustossa talousarvion käsittelyn yhtey-
dessä. Tarkoitus on, että aloitteissa esitetyt toimenpiteet tulevat harkit-
tavaksi talousarviovalmistelun yhteydessä.

Talousarvion laatimisohjeissa määrätään, että lauta- ja johtokuntien on 
käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti 
talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten 
aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdo-
tuksessa. Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon 
aloitteessa esitetty toimenpide lisää/vähentää määrärahojen tarvetta ja 
onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaa-
vasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin ja sisälty-
vätkö nämä muutokset talousarvioehdotukseen.

Nykyjärjestelmän haasteita

Nykyisessä järjestelmässä merkittävyydeltään kohtalaisen pienetkin 
aloitteet päätyvät kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, kunhan niissä on 
vähintään viisitoista allekirjoittajaa. Aloitteessa esitettyjen toimenpitei-
den laajuudella, ajankohtaisuudella tai poliittisella painoarvolla ei ole 
tältä osin merkitystä. 

Varsinkaan pienempiin toimenpiteisiin tähtäävien aloitteiden osalta 
kaupunginvaltuuston käsittely ei ole tarkoituksenmukaista, vaan lopulli-
sen aloitevastauksen voisi antaa myös kaupunginhallitus, lautakunta tai 
johtokunta, joille kuuluu myös aloitteissa esitettyjen toimenpiteiden te-
kemiseen tarvittava toimivalta.

Nykyjärjestelyssä aloitevastausten käsittely valtuustossa keskitetään 
ennalta sovittuihin aloitekokouksiin. Keskittäminen neljään vuosittai-
seen kokoukseen tarkoittaa, että näissä kokouksissa on paljon asioita 
ja ne ovat kestoltaan pitkiä. Usein näistä kokouksista jää seuraavaan 
kokoukseen vielä asioita käsiteltäväksi, mikä vaikeuttaa kokousten 
asiamäärien tasapainottamista.
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Ratkaisuehdotus

Kaupunginhallituksella olisi nykyistä laajempi toimivalta päättää, missä 
toimielimessä aloite käsitellään ja vastaus annetaan. Kaupunginval-
tuuston keskustelu voitaisiin näin kohdentaa asioihin, jotka kuuluvat 
sen toimivaltaan, jotka vaativat laajempaa poliittista keskustelua tai jot-
ka ovat poliittisesti merkittävimpiä tai ajankohtaisimpia. Kaupunginhalli-
tuksen rooli kaupungin toiminnan, hallinnon ja talouden johtamisessa 
puolestaan vahvistuisi, kun se päättäisi vastauksen antavasta toimieli-
mestä.

Hallintosääntöä muutettaisiin siten, että aloitevastauksen antaa se toi-
mielin, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan 
asia kuuluisi. Näin ollen lautakunnat ja johtokunnat antaisivat omalla 
toimivallallaan lopulliset vastaukset, jotka toimitettaisiin valtuutetuille 
tiedoksi toivomusponsivastausten tapaan. Kaupunginhallitus puoles-
taan antaisi sellaiset vastaukset, jotka eivät kuuluisi näille toimielimille. 
Edellä kuvatulla tavalla kaupunginhallitus voisi viedä aloitevastauksen 
valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuuston käsiteltäväksi vietäisiin aina vastauksen valtuuston toimival-
taan kuuluviin aloitteisiin. Kuntalain (410/2015) mukaan valtuusto päät-
tää muun muassa kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta 
ja -suunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjees-
ta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varal-
lisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien 
maksujen yleisistä perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden 
antamisesta toisen velasta, pääasiassa jäsenten valitsemisesta toimie-
limiin, luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, tilin-
tarkastajien valitsemisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vas-
tuuvapaudesta.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:ään (liite 1) on kirjattu hallintosäännön mu-
kainen kaupunginvaltuuston toimivalta. Valtuuston käsiteltäväksi tulisi-
vat lisäksi muutoinkin vastaukset aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet 
ovat periaatteellisesti merkittäviä. 

Voimassa olevista allekirjoitusrajoista voitaisiin luopua, koska vastaajan 
ja käsittelytoimielimen valinta riippuisi aloitteen sisällöstä ja esitettyihin 
toimenpiteisiin liittyvästä toimivallasta.

Aloitekokousten sijaan aloitteita voitaisiin käsitellä määräajan puitteissa 
sitä mukaan kuin vastaukset valmistuvat. Tällöin kokousten asiamäärät 
ja kestot olisivat paremmin tasapainossa, ja myös tarkoituksellinen ta-
sapainottaminen ja kokousten suunnittelu olisi helpompaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 20 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/5
28.02.2022

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 ei myöskään päättäisi, mihin valtuuston kokoukseen 
mikin aloite viedään, vaan asioiden käsittelyä voitaisiin joustavoittaa 
suunnittelemalla erikseen valtuuston puheenjohtajan kanssa aloitteiden 
käsittelyä sopivissa kokouksissa. Tämä olisi kuitenkin tehtävä niin, että 
aloitteen määräaikaa noudatetaan ja aloitteen tekijä saisi riittävän 
ajoissa tietoonsa, missä kokouksessa aloitevastaus on käsittelyssä.

Valtuustoryhmien väliset neuvottelut, kaupunkistrategia ja johtamisjärjestelmä

Luottamuspaikkaneuvottelujen yhteydessä kesällä 2021 valtuustoryh-
mät sopivat, että aloitejärjestelmän uudistamistyö jatkuu erillisissä neu-
votteluissa 2017-21 valtuustokaudella tehdyn työn pohjalta.

Esitetty muutos on vastikään hyväksytyn kaupunkistrategian 2021-25 
mukainen. Strategian mukaan käynnistetään sellaisten konkreettisten 
uudistusten toimeenpano, jotka tuovat lisää tehokkuutta, tuottavuutta, 
taloudellista liikkumavaraa ja voimavaroja kaupungin toimintaan. 

Muutoksella pyritään keventämään aloitevastausten antamisen proses-
seja ja käsittelyä ohjaten tehokkaasti aloitteisiin vastaaminen sinne, 
missä asia parhaiten tunnetaan ja missä on toimivalta esitettyjen toi-
menpiteiden ratkaisemiseksi. Samalla valtuusto pystyy keskittymään 
keskustelemaan asioista, jotka luontevimmin kuuluvat kaupungin ylim-
mälle, strategisen tason päätöksentekotoimielimelle.

Vuoden 2017 johtamisjärjestelmäuudistuksen tavoitteisiin kuului kau-
punginvaltuuston ja kaupunginhallituksen johtamisroolien vahvistami-
nen. Samalla luotiin vahvat toimialalautakunnat. Esitetty muutos tukee 
myös tätä ajattelua ja tehtävienjakoa.

Aloitevastausten keskeisin koordinoija olisi kaupunginhallitus. Valtuus-
ton käsittelyyn päätyisivät strategiset, periaatteellisesti merkittävimmät 
ja taloudellisesti laajakantoisimmat aloiteasiat. Toimialalautakunnille 
puolestaan siirtyisi vastausvastuuta niiden toimivaltaan ja asiantunte-
mukseen kuuluvissa asioissa.

Asian jatko

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy aloitejärjestelmän muuttamista 
koskevat hallintosäännön kohdat, kaupunginkanslia täytäntöönpano-
päätöksen jälkeen suunnittelee ja ohjeistaa aloitteiden uudet käsittelyp-
rosessit ja vastausten uudet valmisteluprosessit. Kaupunginhallituksen 
päätettäväksi esiteltäisiin jatkossa noin kaksi viikkoa kunkin valtuuston 
kokouksen jälkeen se, miten tuossa kokouksessa jätetyt aloitteet jae-
taan valmisteluun ja vastattavaksi.

Asian valmistelu
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Aloitejärjestelmämuutoksen hallintosääntökirjaukset on valmisteltu 
kaupunginkanslian hallinto-osaston ja talous- ja suunnitteluosaston yh-
teistyönä. Hallintomenettelyn ohjausryhmä on käsitellyt asiaa 
4.11.2020 ja sääntötyöryhmä 16.11.2020.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin hallintosääntö 1.4.2022
2 Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n ja 12 §:n rinnakkaistekstit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 126

HEL 2020-013928 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.02.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

03.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 147
V 16.3.2022, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen

HEL 2021-013693 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 
tulevaksi voimaan 1.1.2023,

 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 3 mukaisesti 
tulemaan voimaan kaupunginhallituksen pantua täytäntöön valtuus-
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ton päätöksen, jotta kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto voi 31.12.2022 päätty-
vänä toimikautenaan tehdä liitteen 1 mukaisen hallintosäännön toi-
meenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston 
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä, 

 että liitteen 1 mukaisen hallintosäännön täytäntöön panemiseksi 
tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa 
ja

 että viranhaltijat voivat tehdä vuotta 2023 koskevia päätöksiä hallin-
tosäännön liitteen 1 mukaista toimivaltaa käyttäen vuoden 2022 ai-
kana.

Tiivistelmä

Hallintosäännön keskeiset muutokset

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023 alkaen 
sote-lakikokonaisuuden talouden eriyttämisvaatimusten toteuttamiseksi 
ja sote-lainsäädännöstä seuraavan tehtäväkokonaisuuden johtamisen 
selkeyttämiseksi. Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastus-
lautakunta ja sen pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastus-
toimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokoko-
naisuudeksi uudelle toimialalle. 

Muutoksesta aiheutuu toimialajohtajan ja pelastuskomentajan sekä 
muiden viranhaltijoiden toimivaltoihin muutoksia. Talouden ohjaukseen 
tehtävät muutokset hallintosääntöön liittyvät valtion rahoittaman toimin-
nan eriyttämisvaatimukseen. Laki edellyttää kansalliskielilautakunnan 
perustamista 1.1.2023 alkaen. Muutosvaiheessa, kun uusia toimielimiä 
ei vielä ole asetettu, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja pelastustoimen uudistusjaosto käyttää niiden toimivaltaa vuonna 
2022.

Lisäksi uudistuksesta aiheutuu sääntömuutostarpeita, jotka ratkaistaan 
muualla kuin hallintosäännössä tai tehdään syksylle 2022 suunnittelus-
sa hallintosäännön tarkistuksessa. Uuden toimialan hallinnon organi-
sointi ja muut tarvittavat muutokset kuten delegointipäätökset tehdään 
uuden toimialan toimintasäännön valmistelussa. Kaupungin sisällä eri 
toimialojen välillä selvitettävänä olevat eräät mahdollisesti sote-
uudistuksen vuoksi siirrettävät toiminnot eivät pääosin näy hallinto-
säännössä. Vuoden 2022 aikana mahdollisesti tehtävät muut hallinto-
sääntömuutokset tullaan teknisesti yhdistämään nyt hyväksyttävän, 
1.1.2023 voimaan tulevan hallintosäännön sisältöön.

Hallintosääntöluonnos on hyväksytty kaupunginhallituksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa 17.2.2022 
esityksenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 
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Esittelijän perustelut

Hallintosäännön muutoksen yleiset perustelut

Kansallisen sote-uudistuksen toteuttaminen

Suomessa on pitkään valmisteltu kansallista ratkaisua erityisesti pien-
ten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vastuiden siirtämiseksi muille 
hallinnon toimijoille tai tasoille. Uudistushankkeissa on vaihtelevasti 
painotettu palveluiden uudelleenjärjestämisen tarpeita sekä taloudelli-
sia ja hallinnollisia näkökohtia. Eduskunta on ratkaisuissaan rajannut 
uudistuksen toteuttamisen vaihtoehtoja. 

Nyt toteutukseen etenevä kokonaisuus pohjautuu hallituksen esityk-
seen sote-uudistuksesta, joka annettiin eduskunnalle 8.12.2020 (HE 
241/2020 vp). Eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen lakipaketin kesä-
kuussa 2021. 

Maahan perustetaan maakuntajakoon pohjaavat hyvinvointialueet, joille 
kuntien ja kuntainliittojen järjestämien sosiaali- ja terveydenhuollon se-
kä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 lukuun 
ottamatta Uudenmaan maakuntaa sekä Ahvenanmaata. Uudellamaalla 
järjestämisvastuu jakautuu neljälle hyvinvointialueelle, Helsingin kau-
pungille sekä erikoissairaanhoidon yhteisorganisaatiolle.

Uudistuksen toteutuksen kannalta keskeisiä lakeja ovat:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 
 Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämi-

sestä Uudellamaalla (615/2021; jäljempänä Uusimaa-laki) 

Voimaantulo ja toimeenpano

 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu-
distuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta (616/2021

Maakunta- ja hyvinvointialuejako

 Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
 Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki (614/2021)

Maakuntien hallinnon järjestäminen

 Laki hallintolain muuttamisesta (637/2021)
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 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttami-
sesta (711/2021)

Maakuntien rahoitus

 Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) 
 Laki tuloverolain muuttamisesta (619/2021)

Kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021)

Lisäksi lainsäädäntöön esitettiin muutoksia yli sataan muuhun lakiin 
(HE 56/2021 vp). Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä muutoksia, joi-
ta tarvitaan järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. 
Lainsäädännön valmistuminen on ennakoitu tapahtuvaksi alkuvuodesta 
2022. 

Valtioneuvosto koordinoi ja resursoi muutosta hyvinvointialueiden 
muodostamiseksi. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Helsingissä 1.1.2023

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta lukien 
vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena 
on Helsingin kaupunki, jolla säilyy ainoana kuntana sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Kaupunginvaltuusto 
käyttää jatkossakin kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä.

Lisäksi Uusimaa-lain 13 §:ssä on erikseen säädetty, että nykyisen 24 
kunnan muodostaman HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan Helsingin 
kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden (Länsi-Uusimaa, Keski-
Uusimaa, Vantaa ja Kerava sekä Itä-Uusimaa) välisellä perussopimuk-
sella uusi hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä. HUS-yhtymän järjestämis-
vastuulle kuuluvat paitsi laissa suoraan sille osoitetut tehtävät, myös 
HUS-järjestämissopimuksessa sille siirretyt tehtävät. HUS-
järjestämissopimuksessa Helsingin kaupunki, Uudenmaan hyvinvointia-
lueet ja HUS-yhtymä sopivat keskinäisestä työnjaosta, yhteistyöstä ja 
toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestä-
miseksi sikäli, kun niistä ei ole laissa erikseen säädetty.  

Uusimaa-lain 14 §:n mukaan HUS-yhtymän päätösvaltaa käyttää yhty-
mävaltuusto tai yhtymäkokous sen mukaan kuin perussopimuksessa 
sovitaan. Mikäli ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous, valitsevat Uu-
denmaan hyvinvointialueiden aluehallitukset ja Helsingin kaupunginhal-
litus kukin 1–3 edustajaa yhtymäkokoukseen sen mukaan kuin perus-
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sopimuksessa sovitaan. Yhtymävaltuuston kohdalla puolestaan kunkin 
Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin yhtymävaltuus-
toon valitsemien jäsenten lukumäärä määräytyy niiden peruspääomao-
suuksien tai asukaslukujen suhteessa siten kuin perussopimuksessa 
tarkemmin sovitaan. Hyvinvointialueesta annetun lain 62 §:n mukaisesti 
yhtymävaltuuston jäsenet valitaan perussopimuksessa sovitulla tavalla

Helsingin kaupunginvaltuuston ja Uudenmaan hyvinvointialueiden 
aluevaltuustojen tulee hyväksyä HUS-yhtymän perussopimus viimeis-
tään 30.4.2022. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuustolle esitetään 
tarvittaessa päätettäväksi HUS-yhtymän ylimpään päättävään toimieli-
meen liittyvät hallintosääntömuutokset. Lisäksi myöhemmin kaupungin-
valtuuston päätettäväksi tulee palvelujen järjestämisvastuuta tarkenta-
va HUS-järjestämissopimus.

Sote-lakikokonaisuuden osat tulevat voimaan vaiheittain. Hyvinvointia-
lueilla toimintoja on käynnistetty 1.7.2021 alkaen pitäen silmällä 
1.1.2023 tapahtuvaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen siirtymistä 
uuteen järjestelmään. Hyvinvointialueille on laissa määrätty perustetta-
vaksi viranhaltijoista koostuva väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). 
Laeissa ei kunnallisen itsehallinnon vuoksi määrätä Helsingin sisäistä 
organisoitumista uudistuksen toteutuksessa 1.1.2023 alkaen eikä voi-
maanpanon aikana heinäkuusta 2021 vuoden 2022 loppuun.   

Helsingissä aloitettiin varautumistoimet lainsäädännöstä seuraavien 
hallinnollisten ja kaupungin organisaatioon kohdistuvien vaikutusten ar-
vioimiseksi ja toimeenpanon valmistelun ennakoimiseksi helmikuussa 
2021 kansliapäällikön asettamassa sote-varautumisen ohjausryhmäs-
sä. Ohjausryhmä on koordinoinut uudistuksen täytäntöönpanon valmis-
telua alatyöryhmissä sote-lakien sisällön vahvistuttua: päätöksenteko ja 
hallinto, talous, HUS:n ja erikoissairaanhoito, henkilöstöasiat ja viestin-
tä sekä ict-muutoksen valmistelu. 

Kaupunginvaltuusto perusti 22.9.2021 (§ 274) uudistuksen toimeenpa-
noa silmällä pitäen kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen uudistusjaoston (sotepe-jaosto) 31.12.2022 päät-
tyväksi määräajaksi. Jaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- ja valmistelutehtäviä 
sekä tekee kaupunginhallitukselle esityksiä uudistukseen liittyvistä 
kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen muutoksista.

Kaupungin hallintosääntöä on tarkoitus muuttaa sote-uudistuksen 
vuoksi kahdessa vaiheessa. Nyt tehtävällä muutoksella on ensisijaises-
ti tarkoitus muodostaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (sotepe-
toimiala), jotta vuoden 2023 talousarvio ja toiminnan suunnittelu voi-
daan hoitaa valtuuston vahvistaman organisaation mukaisena. Uusi or-
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ganisaatiorakenne tarvitaan myös, jotta eri järjestelmiin liittyviä muu-
toksia ja sopimuksia voidaan tehdä ennakoivasti ja jotta toimialan siir-
tyvän henkilöstön kiinnittäminen uuteen rakenteeseen voidaan päättää 
hyvissä ajoin. 

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaostolle esitetään tässä vaiheessa lisättäväksi toimivalta 
päättää uudistuksen täytäntöönpanoon kuuluvista uusien toimielinten 
ratkaisuvaltaan kuuluvista asioista ennen uuden hallintosäännön astu-
mista voimaan. Vastaavasti on menetelty muun muassa johtamisjärjes-
telmän uudistusta valmistelleen kaupunginhallituksen johtamisen jaos-
ton suhteen. 

Johtavien viranhaltijoiden toimivaltaan tulee 1.1.2023 alkaen muutoksia 
koskien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tehtäviä. Toimintojen 
sujuvan jatkumisen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista päättää, et-
tä vuoden 2022 aikana voidaan tehdä vuotta 2023 koskevia viranhalti-
japäätöksiä muutetun hallintosäännön mukaista toimivaltaa käyttäen. 

Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut 
Helsingissä. Uusimaa-laissa säädetään Helsingin kaupungin sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämisestä (20–
22 §). Lain mukaan kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen talousarvio ja -suunnitelma Helsingin kaupun-
gin talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana, joka yhdistetään 
kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- 
ja rahoitusosa.

Kaupungin on myös laadittava sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pe-
lastustoimesta tilikaudelta erillistilinpäätös, joka yhdistetään Helsingin 
kaupungin tilinpäätökseen. Erillistilinpäätökseen kuuluvat tase, tulos-
laskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä vertailu 
talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomus. Toimintakertomuk-
sessa on esitettävä selvitys valtuuston sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen tehtäville asettamien toiminnan ja talouden tavoit-
teiden toteutumisesta.

Erityislainsäädännöstä mahdollisesti seuraaviin yksityiskohtaisempiin 
toimivallan muutostarpeisiin ja delegointeihin on tarkoitus palata syksyl-
lä 2022 hallintosäännön muutoksella, kun sote-lainsäädännön vielä 
päättämättä ja valmisteilla olevat osat, valtion ohjausrakenne sekä 
HUS-yhtymän perustaminen on saatu valmiiksi. Nämä ja muut vuoden 
2022 aikana mahdollisesti tehtävät hallintosääntömuutokset tullaan 
teknisesti yhdistämään nyt hyväksyttävän, 1.1.2023 voimaan tulevan 
hallintosäännön (liite 1) sisältöön.
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Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasääntö on tarkoitus val-
mistella loppusyksyyn 2022 mennessä, jotta erityisesti pelastustoimen 
tehtävien ja vastuiden siirtyminen uudelle toimialalle voidaan varmistaa. 
Helsingissä ei henkilöstön asema muutoksen johdosta merkittävästi 
muutu työnantajan pysyessä samana. 

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tulee oikeus tarkastaa sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan valtiorahoitteista toimintaa (sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla an-
nettu laki, 5 luku, 23 §). Muutos kuvastaa osaltaan kaupungin uutta ja 
kansallisesti erityistä asemaa, jossa kaupunki huolehtii sekä kunnan et-
tä hyvinvointialueen tehtävistä ja on jälkimmäisten osalta valtion tarkas-
tustoimen kohteena.

Lisäksi voidaan todeta, että hyvinvointialueiden aluevaltuustojen laki-
sääteisistä tehtävistä osa koskee myös Helsingin kaupunginvaltuustoa. 
Tällaisia ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustra-
tegiasta ja pelastustoimen palvelutasosta päättäminen. Hyvinvointia-
lueille ja Helsingin kaupungille tulee velvollisuus asettaa kansalliskieli-
lautakunta, jonka kaupunginvaltuusto valitsee. Kaupungin kaksikieli-
syystoimikunta sulautuu uuteen toimielimeen, koska kahden kaksikieli-
syysasioita käsittelevän toimielimen asettaminen ei ole tarkoituksen-
mukaista.

Helsingin kaupungin hallinnon järjestämistä koskevat erityissäännökset 
sisältyvät Uusimaa-lain 5. lukuun. Muutoin Helsingin kaupungin toimin-
taan sovelletaan lähtökohtaisesti kuntalain säännöksiä. Kaupungin toi-
mintaan sovelletaan kuitenkin hyvinvointialueesta annettua lakia mm. 
seuraavilta osin: 1) järjestämisvastuuta, palvelujen tuottamista, tuotta-
mista koskevan vastuun toteuttamista ja sen valvontaa, ostopalvelura-
joituksia koskevia säännöksiä, 2) velvollisuutta asettaa kansalliskielilau-
takunta, 3) hyvinvointialueiden seurantaa ja laillisuusvalvontaa, inves-
tointisuunnitelmaa, hyvinvointialueiden yhteistoimintaa ja hyvinvointia-
lueen liikelaitosta koskevia säännöksiä,  4) hyvinvointialueen toimin-
nan, talouden ja palvelutuotannon seurantaa ja tietojen tuottamista, 5) 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä 6) oikaisuvaati-
musta ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 

Merkittävin poikkeus hyvinvointialueisiin verrattuna koskee sitä, että 
Helsingin kaupungilla on lainanotto-oikeus. Tätä oikeutta ei voida rajoit-
taa, koska rajoituksella olisi merkittävä kunnallista itsehallintoa kaven-
tava vaikutus.

Toimialan uudistamiseen liittyviä erityisiä näkökohtia

Hallintosäännön tarkistaminen ei kata kaikkea kaupungin toiminnassa 
uudistuksen seurauksena tapahtuvaa toimintojen uudelleenorganisoin-
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tia. Lainsäädännön muutoksen ja toiminnan rahoituksen eriyttämisen 
vuoksi on tarkoituksenmukaista arvioida joidenkin palvelutoimintojen si-
joittumista kaupungin organisaatiossa ja tarvetta siirtää niitä mahdolli-
sesti jatkossa toimialalta toiselle. 

Vuoden 2022 aikana arvioidaan uudelleenjärjestelytarvetta ja -
vaihtoehtoja mm. sosiaali- ja terveystoimialan järjestöavustusten ja -
yhteistyön, palvelukeskustoiminnan, asukastalotoiminnan ja ruoka-
aputoiminnan, pelastuslaitoksen ylläpitämien väestönsuojien sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämän kehitysvammaisten lo-
matoiminnan osalta. Tietyt muiden vastuutahojen aiemmin hoitamat 
tehtävät, mm. toimialaa koskevat sopimukset ja sitoumukset sekä sosi-
aalinen luototus siirtyvät tulevan uuden toimialan hoidettaviksi. Lisäksi 
on ratkaistava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuunjako 
HUS-yhtymän alueella hyvinvointialueiden ja kaupungin kesken. Nämä 
eivät ole hallintosäännössä määriteltyjä toimintoja, vaan niistä on tar-
koitus tehdä ratkaisut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toiminta-
säännöstä ja palveluiden yksityiskohdista päätettäessä.

Uudistuksen muut hallinnolliset vaikutukset

Sote-uudistuksen toteuttaminen merkitsee historiallista muutosta maan 
poliittiseen päätöksentekojärjestelmään, palvelujen järjestämiseen ja 
tuottamiseen sekä hallinnon kokonaisuuteen. Muualle maahan syntyy 
kuntien ja valtion rinnalle kolmas hallinnon taso, hyvinvointialueet. Hel-
singin kaupunki jatkaa maan ainoana kuntana sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestäjänä, joten Helsingin erityisasema 
maan suurimpana kuntana ja pääkaupunkina vahvistuu uuden lainsää-
dännön myötä.

Helsingin erityisasemaa käsiteltiin lainsäädännön valmistelussa tarkas-
ti, koska sote-uudistuksessa hyvinvointialueet ovat erityisesti rahoituk-
sen osalta ja myös muuten valtion ohjauksessa. Helsingin osalta tämä 
merkitsee valtion lisääntyvää ohjausta ja näin rajaa kunnallista itsehal-
lintoa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi asiasta mm. että ”Hel-
singin kaupungin osalta itsehallinnon suoja perustuu kuitenkin perus-
tuslain 121 §:n 1—3 momentin säännöksiin kunnallisesta itsehallinnos-
ta. Perustuslakivaliokunnan mielestä merkityksellistä asiassa on, että 
Helsingille jäävät nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoi-
men järjestämistehtävät. Kyse ei ole uusien tehtävien antamisesta Hel-
singin kaupungille, vaan Helsingin kaupungin itsehallinnon näkökul-
masta uudistuksessa vahvistetaan sillä jo nykyisin oleviin tehtäviin 
kohdistuvaa valtion ohjausta merkittävällä tavalla. Sääntelyä on arvioi-
tava puuttumisena perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen itse-
hallintoon.” 
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Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että kunnallisen itsehal-
linnon perustuslainsuojasta johtuvista syistä sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan on kuitenkin täsmennettävä sääntelyä ja rajattava Helsingin 
kaupunkiin kohdistuva ohjaus vain lakisääteisiin tehtäviin ja vain ehdot-
toman välttämättömään nyt arvioitavana olevan valtakunnallisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen kannalta.

Koska sote-uudistuksen lainsäädäntö ei ohjaa Helsingin sisäistä orga-
nisoitumista uudistuksen toteutuksessa on itsehallinnon nojalla hallin-
tosääntöön valmisteltu toteutettavaksi vain välttämättömiä uudistukses-
ta aiheutuvia muutoksia. Toimielinten väliseen tai toimielinten ja viran-
haltijoiden väliseen toimivallanjakoon ja tehtäviin ei ole arvioitu tarpeel-
liseksi tehdä muita merkittäviä muutoksia kuin esitettävä uuden toimia-
lan muodostaminen. Pääosan päätöksentekoon, talouden ja toiminnan 
ohjaukseen, henkilöstöön ja muuhun johtamiseen liittyvistä prosesseis-
ta on arvioitu toimivan myös uudessa tilanteessa.

Hallintosääntömuutoksen yksityiskohtaiset perustelut

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaoston toimivallan laajentaminen (liite 3)

Koska sote-uudistuksen edellyttämien hallintosääntömuutosten on 
määrä tulla voimaan vasta 1.1.2023, on tunnistettu tarve osoittaa uu-
sien toimielinten (sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta sekä sen yk-
silöjaosto ja pelastusjaosto) toimivaltaan kuuluvissa asioissa vastuu 
vuoden 2022 loppuun saakka toimivalle toimielimelle, kaupunginhalli-
tuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaos-
tolle. Näin meneteltiin myös kaupungin johtamisjärjestelmän muutok-
sessa, jossa kaupunginhallituksen johtamisen jaosto käytti tarvittavilta 
osin toimialalautakunnille kuuluvaa toimivaltaa ennen niiden asettamis-
ta. 

Hallintosäännön 2 luvun 4a §:n 1 momenttia (s. 7) esitetään muutetta-
vaksi siten, että loppuun lisätään virke: ”Lisäksi jaosto tekee sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen täytäntöönpanon 
vaatimia, perustettavien toimielinten toimivaltaan kuuluvia päätöksiä.”

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 2 luvun 4a § liitteessä 3 kuuluu 
seuraavasti:

4a § Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen uudistusjaosto [voimassa 31.12.2022 saakka]

 Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen uudistusjaosto ohjaa ja seuraa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen suunnittelu- 
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ja valmistelutehtäviä. Jaosto tekee kaupunginhallitukselle esi-
tyksiä uudistukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän 
ja organisaatiorakenteen muutoksista. Lisäksi jaosto tekee 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuk-
sen täytäntöönpanon vaatimia, perustettavien toimielinten 
toimivaltaan kuuluvia päätöksiä.
 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja varajäsenet. 
Jaoston jäseniksi ja varajäseniksi voidaan valita muitakin kuin 
kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Lisäksi kaupun-
ginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava kaupun-
ginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perustaminen 1.1.2023 alkaen (liite 1)

Helsingissä pelastuslautakunta ja pelastuslaitos ovat kuuluneet kau-
punkiympäristön toimialalle. Koska sote-uudistuksen eräänä lähtökoh-
tana on koota kansallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 
pelastustoimesta vastaavat toimijat samaan toimialarakenteeseen, tä-
mä on perusteltua toteuttaa myös Helsingissä. Näin vältytään myös 
eriyttämästä pelastustoimen taloutta kaupunkiympäristön toimialalla, ja 
luodaan selkeämmät johtosuhteet valtion rahoittaman toiminnan oh-
jauksessa. 

Pelastuslautakunnan nykyiset yleiseen toimivaltaan kuuluvat tehtävät 
esitetään siirrettäväksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle.

Pelastuslautakuntaa koskeva hallintosäännön 2 luvun 12 § (s. 9) esite-
tään kumottavaksi. 

Hallintosäännön 2 luvun 18–20 §:t (s. 10) esitetään muokattavaksi si-
ten, että aiemman sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeksi tulee sosiaa-
li-, terveys- ja pelastuslautakunta ja toimialan nimeksi sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimiala. Uuden lautakunnan ja toimialan nimi muutetaan 
johdonmukaisesti kaikissa sen esiintymispaikoissa.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöjaoston kuvaus on ny-
kyisen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kanssa samansisältöi-
nen, vaikka lautakunnan nimi ja toimialan nimi muuttuvat.
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitetään perustettavaksi 
pelastusjaosto, jonka tehtäväkuvaus vastaa sisällöllisesti poistuvan pe-
lastuslautakunnan kuvausta pelastustoimen erityisten tehtävien osalta.  

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 2 luvun 18–20 §:t kuuluvat seuraa-
vasti:

18 §  Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on toimialalautakun-
ta, joka huolehtii 4 luvun 8 §:ssä tarkoitetun sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan mukaisista tehtävistä. 

 Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana 
on sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäse-
nistä vähintään yksi ja hänen varajäsenensä ovat ruotsinkie-
lisestä kieliryhmästä. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

19 § Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on jaosto, joka 
huolehtii eräistä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muu-
toksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista. 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. 

 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäse-
net ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

20 § Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on jaosto, joka 
huolehtii 4 luvun 8 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun 
pelastustoimen palvelukokonaisuuden tehtävistä sekä sille 
erikseen määrätyistä tehtävistä. 

 Pelastusjaosto, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät 
muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pe-
lastusviranomaisia. 

 Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. 
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 Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäse-
net ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lauta-
kunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pelastustoimen siirrosta sosiaali- ja terveystoimialan yhteyteen aiheu-
tuu tarve muuttaa hallintosäännössä lukuisia määräyksiä.

Maininnat pelastuslaitoksesta poistetaan hallintosäännön 4 luvun 6 
§:stä (s. 15). 

Pelastuslaitoksen hallinnollinen asema osana uutta sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialaa esitetään rinnastettavaksi nykyisiin sosiaali- ja ter-
veystoimialan palvelukokonaisuuksiin. Valtion rahoituksen kanavoimi-
nen toimialan palveluihin on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhden lau-
takunnan kautta. 

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kuvaus (s. 15), kun pelastustoi-
men tehtävät on siirretty uudelle toimialalle, kuuluu seuraavasti:

8 § Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala huolehtii sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä annetun lain sekä pelastustoi-
men järjestämisestä annetun lain mukaisista tehtävistä, tervey-
denhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- 
ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta ja muusta sosiaali- ja 
terveystoimen velvoitteena olevasta lääkehuollosta sekä pelas-
tuslain mukaisista pelastuslaitoksen tehtävistä. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tehtävänä on sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä pelastus-
toimen järjestäminen ja tuottaminen ja ensihoidon palvelujen 
tuottaminen sovitulla tavalla. Toimiala luo sosiaali- ja terveys-
palvelujen keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpi-
tämiselle ja edistämiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvas-
tuullisuutta sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja terveydel-
lisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala toimii sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan alaisuudessa. 

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala jakautuu neljään palvelu-
kokonaisuuteen:

 1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus, joka 
huolehtii perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluista.

2 Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus, joka 
huolehtii terveys-, päihde- ja päivystyspalveluista.
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3 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukoko-
naisuus, joka huolehtii sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluista.

4 Pelastustoimen palvelukokonaisuus, joka huolehtii pe-
lastuslain edellyttämistä pelastustoimen tehtävistä se-
kä tuottaa ensihoidon palveluja siinä laajuudessa kuin 
palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Palvelukoko-
naisuus käyttää toiminnassaan nimeä pelastuslaitos.

Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n 2 momentista (s. 18), kaupunkiympäris-
tön toimialan johtavat viranhaltijat, esitetään poistettavaksi sanat “sekä 
pelastuskomentajan” ja lisätään sana “sekä” toimialan hallintojohtajan 
edelle. 

Muutoksen jälkeen kohta kuuluu:

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on toimialaan kuuluvien 
palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan 
esimies. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja suorittaa kanslia-
päällikön määräämät tehtävät.

Hallintosäännön III osan 19 luvusta Päätöksentekoa ja toimivallan ja-
koa koskevat määräykset, 3 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen 
käsiteltäväksi (otto-oikeus) on poistettu (3 §:n kohta 4-kohta):

 Pelastuslautakunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa lautakunnan 
käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt.

Hallintosäännön IV osan 23 luvusta Henkilöstö, 1 § Kelpoisuusvaati-
mukset, on poistettu 'pelastuskomentaja' 4-kohdasta.

Hallintosäännön VIII osan 29 lukuun Kokousmenettely on tehty seuraa-
vat muutokset:

7 § Läsnäolo ja puheoikeus

 poistettu 6-kohdasta: 'pelastuslautakunnan osalta pelastuskomenta-
ja'

 poistettu 8-kohdasta: 'pelastuslautakunta'

19 § Toimielimen pöytäkirjanpitäjät

 poistettu 3-kohdasta: 'ja pelastuslautakunnan pöytäkirjaa pitää pe-
lastuskomentajan määräämä henkilö'.
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22 § Toimielimen hallintotehtävät 

 poistettu: 'ja pelastuslautakunnan hallintotehtäviä pelastuslaitos'. 

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:ssä (s. 19) määritellään sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialan johtavat viranhaltijat.  

Muutoksen jälkeen 9 § kuuluu:

9 § Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtavat viranhaltijat

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaa ja hallintoa 
johtaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja, 
joka toimii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan, sen jaos-
tojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja nimitetään enin-
tään 7 vuoden määräajaksi.

  
 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja on toi-

mialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toi-
mialan hallintojohtajan esimies. Sosiaali-, terveys- ja pelastus-
toimialan toimialajohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät 
tehtävät. 

  
 Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa per-

he- ja sosiaalipalvelujen johtaja.
  
 Terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa ter-

veys- ja päihdepalvelujen johtaja.
  
 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuutta 

johtaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.
  
 Pelastustoimen palvelukokonaisuutta johtaa pelastuskomen-

taja.
  
 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallintoa johtaa hallin-

tojohtaja.
  
 Palvelukokonaisuuden johtajat ja hallintojohtaja suorittavat 

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtajan määräämät 
tehtävät.
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Hallintosäännön 5 luvun 10 §:stä poistetaan maininta pelastuskomenta-
jan sijaisen määräämisestä lautakunnassa. Käytäntö on jatkossa yh-
denmukainen muiden palvelukokonaisuuksien johtajien kanssa, ja si-
jaisen määrää toimialajohtaja.

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaan tehtävät muutokset

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan esitetään tehtäväksi kaksi lisäystä, 
jotka sote-uudistuksessa on säädetty hyvinvointialueiden aluevaltuusto-
jen tehtäviksi. Vaikka normaalisti hallintosääntöön ei toisteta vastuita 
erityislainsäädännöstä kunnille säädettyjen tehtävien hoitamisesta, täs-
sä muutostilanteessa on selkeämpää poiketa käytännöstä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 
11 §:ssä säädetty palvelustrategiasta.

 "11 § Palvelustrategia
 Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa 

suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustra-
tegiassa on otettava huomioon 22 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet.

  
 Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvas-

tuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavä-
lin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrate-
giassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkai-
den tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

  
 Hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallis-

tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista palvelustrategian laa-
dinnassa säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 29 
§:ssä. Hyvinvointialueen on julkaistava palvelustrategiansa 
julkisessa tietoverkossa."

Vaikka Helsinki ei ole hyvinvointialue, vaan jatkaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuussa itsehallinnollise-
na kuntana, on palvelustrategia laadittava myös Helsingissä. Koska 
kaupungilla ei ole velvollisuutta laatia hyvinvointialuestrategiaa, vaan 
kaupunkistrategia, on tulkittu, että sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lustrategia tulisi jatkossa sisällyttää kaupunkistrategiaan. Palvelustrate-
gia on keskeinen valtion ohjaaman sosiaali-, terveys- ja pelastustoimia-
lan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:ssä sääde-
tään hyvinvointialueiden aluevaltuustoilla olevan vastuu päättää pelas-
tustoimen palvelutasosta alueellaan. Lähtökohtaisesti säännös ei näin 
koskisi Helsingin kaupunginvaltuustoa. Uusimaa-laissa kuitenkin tode-
taan, että pelastustoimen järjestämistä koskevat säännökset koskevat 
myös Helsingin kaupunkia.

 "6 § Pelastustoimen palvelutasopäätös
 Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palve-

lutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti 
merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja ar-
vioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan 
tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja nii-
den taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huo-
mioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat 
valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös 
sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen 
tulee olla voimassa määräajan.

  
 Hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uh-

kat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat 
strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti.

  
 Hyvinvointialueen on pyydettävä palvelutasopäätöksestä en-

nen sen hyväksymistä aluehallintoviraston lausunto. Alueval-
tuuston hyväksymä palvelutasopäätös on toimitettava alue-
hallintovirastolle.

  
 Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-

nöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta 
ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta ar-
vioinnista."

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:ään Kaupunginvaltuuston toimivalta esite-
tään lisättäväksi 14a ja 14b momentti seuraavasti:

1 §  Kaupunginvaltuuston toimivalta

 Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupun-
ginvaltuusto päättää

 _ _ _ _ _
14a sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa lais-

sa tarkoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrate-
giasta
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14b pelastustoimen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetusta 

pelastustoimen palvelutasopäätöksestä
 _ _ _ _ _

Muutokset erityiseen toimivaltaan keskushallinnossa

Hallintosäännön III osan 12 luvun Toimivalta keskushallinnossa 1 § 
Kansliapäällikön toimivalta esitetään poistettavaksi kohdista 8 ja 9 seu-
raavat: 

Kohta 8: Kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu päättää toimialajohtajan, 
palvelukokonaisuuden johtajan jne. palkasta ym. Esitetään poistetta-
vaksi erillinen maininta pelastuskomentajasta tästä kohdasta.

Kohta 9: Kansliapäällikön toimivaltaan kuuluu päättää toimialajohtajan, 
liikelaitoksen johtajan ja kaupunginkanslian osastopäälliköiden muusta 
kuin 8 kohdassa tarkoitetusta palkitsemisesta. Esitetään poistettavaksi 
erillinen maininta pelastuskomentajasta tästä kohdasta.

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan erityinen toimivalta

Koska erityishuoltopiirit lakkautetaan, Hallintosäännön III osan 18 lu-
vusta 4 § Sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan eri-
tyinen toimivalta kumotaan kohta 2: 'määrätä viranhaltijan toimimaan 
Helsingin erityishuoltopiirin johtajana'.

Pelastusjaoston erityinen toimivalta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esitetään perustettavaksi 
pelastusjaosto, jonka tehtäväkuvaus vastaa sisällöllisesti poistuvan pe-
lastuslautakunnan kuvausta pelastustoimen erityisten tehtävien osalta.  
Pelastusjaosto toimii pelastuslain mukaisena monijäsenisenä toimieli-
menä. Periaatteena on, että sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 
päättää pelastustoimen osalta niistä asioista, jotka kuuluvat toimialalau-
takuntien yleiseen toimivaltaan ja pelastusjaostolle jäävät nykyisen pe-
lastuslautakunnan loput tehtävät.

Hallintosäännön III osan 19 lukuun Erityinen toimivalta, sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialalla ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 §: 

3 §  Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston toimival-
ta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
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1 tekee sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle esityksen 
pelastustoimen palvelutasopäätöksestä

  
2 hyväksyy kaupungin väestönsuojelua koskevat suunnitel-

mat kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukai-
sesti

  
3 päättää kaupungin jakamisesta väestönsuojelualueisiin
  
4 päättää lausuntojen ja esitysten antamisesta silloin, kun ne 

on pyydetty pelastustoimelta ja asia on periaatteellisesti 
laajakantoinen.

  
5 päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden perusteella 

viranhaltija päättää pelastustoimen käytettävissä olevien 
avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön 
valvonnasta

Pelastuskomentajan toimivalta

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023 alkaen. 
Toimialalle asetetaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ja sen 
pelastusjaosto sekä yksilöasioiden jaosto. Pelastustoimi siirtyy kaupun-
kiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokokokonaisuudeksi uudelle 
toimialalle. Muutoksesta aiheutuu muutoksia pelastuskomentajan toi-
mivaltaan. 

Pelastuskomentajan nykyinen toimivalta säilyy siltä osin kuin se ei ole 
päällekkäistä toimialajohtajan toimivallan kanssa.  Pelastuskomentajaa 
ei määrätä suoraan hallintosäännössä pelastusjaoston esittelijäksi, 
vaan toimialajohtaja määräisi esittelijän joko toimintasäännössä tai eril-
lisellä delegointipäätöksellä.

Hallintosäännön III osan 18 lukuun, Erityinen toimivalta sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialalla ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 §: Pelastus-
komentajan toimivalta.

 6 §  Pelastuskomentajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei pelastus-
komentaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, pelastusko-
mentaja päättää

1 pelastuslaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvan viranomaislu-
van hakemisesta
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2 pelastustoiminnan ja ensihoidon päivystysorganisaatiosta
  
3 virka- ja muista palvelupuvuista
  
4 uhkasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttämisuhasta pelas-

tuslaissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä hyväksyä perusteet, 
joiden mukaan muu pelastusviranomainen voi niistä päättää.

Pelastuskomentaja johtaa pelastustoimintaa, jos hänellä on siihen pe-
lastuslaissa edellytetty kelpoisuus.

Kansalliskielilautakunnan asettaminen 1.1.2023 alkaen

Uusimaa-lain 19 § edellyttää, että Helsingin kaupungilla on kansallis-
kielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan ruotsinkieliseen kielivä-
hemmistöön kuuluvia henkilöitä. 

Kansalliskielilautakunnan lakisääteisiä tehtäviä koskien sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa ja pelastustointa ovat:

 "1) selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten valtuuston pää-
tökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumi-
seen; 2) selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjot-
tavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saa-
tavuutta ja laatua; 3) selvitysten, arvioinnin ja seurannan pe-
rusteella tehdä hallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi ruotsin-
kielisten palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä 
henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämisek-
si; 4) tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetun kaksikielisten hy-
vinvointialueiden yhteistyötä koskevan sopimuksen sekä tä-
män lain 9 §:ssä tarkoitetun HUS-järjestämissopimuksen si-
sällöksi, antaa sopimuksesta lausunto valtuustolle sekä seu-
rata sopimuksen toteutumista.

  
 Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrät-

tyjä tehtäviä.
  
 Lautakunnan on annettava vuosittain hallitukselle kertomus 

kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Hallitus antaa 
valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan an-
tama kertomus antaa aihetta.
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 Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus 
hallituksessa siltä osin, kuin hallituksessa käsitellään sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa tai pelastustoimea koskevia asioita."

Helsingissä on tarkoituksenmukaista yhdistää kansalliskielilautakunnan 
lakisääteisiin tehtäviin nykyisen kaksikielisyystoimikunnan tehtävät 
kaupungin kaksikielisyyden edistämiseksi.

Hallintosäännön VI osan 25 lukua Kaksikielisyys ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siihen lisätään uusi 6 §:

6 §  Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunta huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 19 §:ssä sää-
detyistä tehtävistä.

Lisäksi kansalliskielilautakunnan tehtävänä on kaupungin toimintaa 
koskien:

1 selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjottavien pal-
veluiden tarvetta ja henkilöstön kielitaitoa sekä seurata näiden 
palvelujen saatavuutta ja laatua;

  
2 selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä ehdo-

tuksia toimenpiteiksi ruotsinkielisten palvelujen ja palveluketju-
jen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja 
kielitaidon kehittämiseksi sekä antaa näihin liittyviä lausuntoja;

  
3 käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kau-

pungin toiminnassa sekä raportoida kaksikielisyyden toteutu-
misesta sekä kaupungin palvelujen ja henkilöstön kielivaran-
non kehittämistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueil-
la.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että lautakunnan jäsenet ovat ruotsinkieliseen kieli-
vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Kansliapäällikkö toimii lautakunnan esittelijänä.

Talouden ohjaukseen tehtävät muutokset



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 42 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/6
28.02.2022

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

Uudistuksesta seuraava keskeinen talouden ohjauksen muutos on, että 
kaupungin verotuloja vähennetään lainsäädännössä määriteltävällä ta-
valla ja jatkossa valtio määritellee sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pe-
lastustoimeen kaupungin käytettävissä olevan määrärahan määrän ja 
maksaa tämän summan kaupungille valtionavustuksena. Uuden toimia-
lan talouden ohjaus tullaan toteuttamaan kaupungin toimivallan jaon 
mukaisesti osana talouden ja toiminnan suunnittelua ja talousarvion 
valmistelua ja päätöksentekoa.

Valtion ohjauksen toteamiseksi hallintosääntöön esitetään tehtäväksi 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimivaltaan talousasioi-
den kohtaan lisäys ”ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen eriyttämisvelvoitteet”.

Luvun 7 1 § Kaupunginvaltuuston toimivalta kohta 20 on uudessa 
muodossaan:

 Kaupunginvaltuusto päättää /…/ vuosittain talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä talousarvion sitovuustason sekä määrärahoille 
että toiminnallisille tavoitteille ottaen huomioon sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen eriyttämisvelvoitteet.

Luvun 8 1 § Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta talousa-
siat kohta 7 on uudessa muodossaan:

 Kaupunginhallitus päättää /…/ vuosittain talousarvion laatimi-
sohjeista sekä talousarvion noudattamisohjeista ottaen huo-
mioon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriyt-
tämisvelvoitteet.

Hallintosäännön IV osan 20 luvun Taloudenhoito 1 §:ään Talousarvio ja 
suunnitelma esitetään lisättäväksi teksti: "Talousarviossa ja -
suunnitelmassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-
lastustoimen eriyttämisvelvoitteet."

Hallintosäännön IV osan 20 luvun Taloudenhoito 4 §:ään Toiminnan ja 
talouden seuranta esitetään lisättäväksi teksti: "Seurannassa otetaan 
huomioon valtion sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
toiminnan ja talouden seurantaan liittyvät velvoitteet."

Lisäksi rahoitusjohtajan toimivallasta (Hallintosääntö, III osa, 12 luku 
4a§) poistetaan maininta pelastuslaitoksen käteisvarojen enimmäis-
määrästä päättämisestä. 
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Maininta Pelastuslaitoksesta hankintayksikkönä poistetaan (Hallinto-
sääntö IV osa, 20 luku 7§).

Valtiontalouden tarkastusviraston oikeus valtion rahoittaman toiminnan tarkastami-
seen

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut perustu-
vat suurelta osin valtion rahoitukseen, on valtiontalouden tarkastusvi-
rastolla oikeus tarkastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan hallin-
non ja talouden hoito (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestämisestä Uudellamaalla, 23 §, Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallinnon ja talouden tar-
kastus).

Hallintosäännön IV osan Talous ja valvonta, 21 luku Hallinnon ja talou-
den tarkastus, ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään uusi 
4 §:

4 § Valtiontalouden tarkastusviraston tiedonsaantioikeus ja avustami-
nen

 Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa Helsin-
gin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men sekä näitä tehtäviä varten perustettujen kaupungin mää-
räysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon 
laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta 
saadun rahoituksen osalta. Tarkastuksessa noudatetaan, mitä 
valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa sääde-
tään.

Ehdotuksen käsittely

Kaupunginvaltuusto asetti 22.9.2021 (§ 275) kaupunginhallituksen so-
siaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston ja an-
toi sille tehtäväksi ohjata ja seurata uudistuksen suunnittelu- ja valmis-
telutehtäviä. Jaoston tulee tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä uudis-
tukseen liittyvistä kaupungin johtamisjärjestelmän ja organisaatioraken-
teen muutoksista.

Jaosto on 17.3.2022 hyväksynyt hallintosäännön luonnoksen esitykse-
nä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 

Hallintosäännön muutosesitykset on käsitelty kaupungin sääntötyöryh-
mässä 31.1.2022.

Kaupungin henkilöstötoimikunta antaa lausuntonsa kaupunginhallituk-
selle 28.2.2022.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
Sakari Uutela, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25977

sakari.uutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023
2 Liite 2, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaan 1.1.2023, muutok-

set näkyvissä
3 Liite 3, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä
4 Liite 4, Helsingin kaupungin hallintosääntö, voimaantulo täytäntöönpa-

nopäätöksestä, muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveystoimiala
Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 17.02.2022 § 7
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§ 148
V 16.3.2022, Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttami-
nen (nro 12680)

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Helsingin kaupunginhallitukselle_ Vetoomus Jollaksentie 64 lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
7 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, kartta
9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, II
10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, III
11 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 2.3.2021 päivätyn piirus-
tuksen nro 12680 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein (muodostuu uusi kortteli 49264). 

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee lähivirkistysaluetta, joka 
sijaitsee Jollaksentiellä, Laajasalon Itä-Jollaksessa. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa kolmen uuden asuinkerrostalon rakentamisen Jollaksen-
tien varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska kaupungin tavoitteena on 
lisätä asuinrakentamista yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  

Tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia asuinkerrostaloja. Kaavarat-
kaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan uudisrakennukset ilmeeltään 
ja mittakaavaltaan Itä-Jollaksen kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei 
nouse olemassa olevien rakennusten räystäslinjaa tai puiden latvoja 
korkeammalle. Näkymä suurmaisemassa merelle säilyy metsäisenä. 

Uutta asuntokerrosalaa on 4 600 k-m2. Tonttien keskimääräinen te-
hokkuusluku on noin e=0,8. Asukasmäärän lisäys on noin 115 henkeä. 
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasun-
toina, eli asuntoina, joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö 
tai keittotila.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että rakenta-
maton lähivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi korttelialueeksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta A3 
tehokkuudella e=0,4-1,2. Kaavaratkaisun korttelitehokkuus e= 0,8. 
Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Helsingin uuden maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan 
alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on 
maanalaisen yleiskaavan mukainen. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Jollaksen suunnitteluperiaatteet 
11.6.2019 jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluperiaatteissa alueelle 
esitettiin asuntorakentamiselle tutkittavaa korttelia.

Kaavaratkaisu edesauttaa Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-
2025 tavoitteiden toteutumista edistämällä kaupungin kasvua uuden 
asuntotuotannon myötä. Rakentamista ei osoiteta kaupungin arvok-
kaimmille luontoalueille. 
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on nykyisin rakentamatonta, kallioista mäntymetsää. Maasto las-
kee etelään kohti Jollaksentietä. Kaava-alue rajautuu pohjois- ja itäpuo-
lelta kallioiseen Tonttuvuoren virkistysalueeseen. Korttelin länsipuolella 
sijaitsee kuuden 2000-luvun alun modernin asuinkerrostalon ryhmä. 
Kaava-alueen eteläpuolella, entisen Tefken huvilapuutarhan paikalla, 
sijaitsee Porvariskuninkaan puistoalue, johon liittyy myös uimaranta-
alue. Jollaksen itäosan pientaloalueella on eri-ikäisisiä erillispientaloja 
ja vanhoja huviloita.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Kaavan mukaan 
alue on lähivirkistysaluetta. Kaava-alueen länsireunassa on varattu li-
kimääräinen alueen osa yleiselle jalankululle.

Kaava-alue on pääosin yksityisomistuksessa, Helsingin kaupunki omis-
taa vähäisen osan kaava-alueesta, joka kaavaehdotuksessa osoitetaan 
katualueeksi. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaava-
ratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti (10/2020, alv 0):

Kadut ja yleiset alueet 0,1 milj. euroa
Johtosiirrot 0,3 milj. euroa
Yhteensä 0,4 milj. euroa

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Kaupungin 
osalta maankäyttösopimuksesta on päätetty kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 23.11.2021 § 671 ja maankäyttö- ja kiinteistökaupan esiso-
pimus on allekirjoitettu 18.1.2022. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa:
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 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Puolustusvoimat
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoverkostoon ja kulttuuriym-
päristöön. Puolustusvoimat ilmoitti, ettei sillä ole lisättävää lausuntoihin, 
jotka se on antanut aiemmin laadituista Jollaksen suunnitteluperiaat-
teista. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä:

 kaava-alueen läpi kulkevat vesijohto- ja jätevesiviemärit siirretään ja 
korvataan uudella jätevedenpumppaamolla sekä uudella viemäris-
töllä ja vesijohdolla.

 rakentamisen maisemallisia vaikutuksia on tarkastelu sekä on laa-
dittu ympäristöhistoriaselvitys. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat: 

 täydennysrakentamisen tehokkuuteen, rakentamisen tapaan ja kor-
keuteen.

 liikenteeseen, pysäköintiin ja ulkoilupolkuihin.
 tietoverkkoihin.
 aiempiin suunnitelmiin ja maanomistajien yhdenvertaiseen kohte-

luun.
 luonto- ja kulttuuriympäristöarvoihin.
 hulevesiin.  
 Santahaminan melualueeseen ja ympäristöhäiriöihin.
 päiväkoti- ja kouluasioihin.
 kaavaprosessiin ja esitystapaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:

 rakennukset vastaavat korkeudeltaan naapuruston kerrostaloraken-
tamista.
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 viitesuunnitelma-aineistoon on lisätty näkymäkuvia eri suunnista 
sekä leikkauspiirroksia rakentamisen suhteesta ympäristöön. 

Kirjallisia mielipiteitä saapui 28 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.11.-23.12.2020, mistä  ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta: muistutuksen tekivät Helsin-
gin luonnonsuojeluyhdistys r.y. HELSY, Laajasalon Pienkiinteistöyhdis-
tys r.y. ja yksi yksityishenkilö.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat:

 Alueen sijaintiin ja luonteeseen sekä lisärakentamiseen
 Maisemaan ja näkymiin
 METSO-metsäalueisiin, lintuihin ja luonnon monimuotoisuuteen

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Sähköverkko Oy
 Kaupunginmuseo
 Puolustusvoimat

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuoltoverkostoon 
ja jätehuoltoon. Kaupunginmuseo, Puolustusvoimat ja Helen Sähkö-
verkko Oy ilmoittivat lausunnoissaan, ettei niillä ole huomautettavaa 
asemakaavan muutosehdotuksesta. Lisäksi seuraava Helen Oy taho 
ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen 
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty 
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Kaupunginhallitukselle saapunut vetoomus
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Kaupunginhallitus toteaa, että voimassa olevan asemakaavan virkisty-
salueelle kohdistuva kaavanmuutoshanke on kohdannut vastustusta 
kaava-alueen läheisyydessä ja myös laajemmin. Kaupunginhallitukselle 
on lautakunnan käsittelyn jälkeen lähetetty marraskuussa 2021 vetoo-
mus, jonka 3.1.2022 päivätty, korjattu versio on saapunut kaupungille 
12.1.2022. Vetoomuksen ensimmäiset allekirjoittajat ovat kaavanmuu-
tosalueen naapuritaloyhtiöt Asunto Oy Paroninpiha ja Asunto Oy Hert-
tuanhovi ja kaikkiaan vetoomuksen on allekirjoittanut 220 allekirjoitta-
jaa. Vetoomus liitteineen on esityslistan liitteenä ja nimilista tietosuoja-
syistä kokousjärjestelmässä esityksen oheismateriaalina.

Alla on yhteenveto vetoomuksen allekirjoittajien vaatimuksista:

1. Ensisijaisesti ehdotamme, että Jollaksentie 64:n asemakaavamuu-
toksesta ja rakennussuunnitelmasta luovutaan ja säilytetään alue luon-
nontilaisena puistoalueena.

2. Jos rakennuksia suunnitellaan, tulee alue käyttää mieluummin ka-
peatonttiseen omakoti- tai pientalorakentamiseen, mihin se soveltuu 
paremmin.

3. Suunniteltujen mahdollisten tulevien rakennusten sijoittelu tulee siir-
tää kauemmaksi Jollaksentie 62:n taloyhtiön tonttirajasta, niin että kaik-
ki talot sijoittuvat kalliolle pienentämättä kuitenkaan suojametsäaluetta 
omakotitaloihin tai syvemmälle metsään, missä kulkeva metsäpolku tu-
lee säilyttää koskemattomana.

4. Metsäkaistaleet molemmin puolin säilytetään ihmisten ja eläinten 
kulkua ja pesimistä varten, sekä suojavyöhykkeenä taloyhtiöiden välillä. 
Rakennukset tulee sijoittaa ainoastaan kallioalueelle.

5. Suunniteltujen rakennusten kokoa pienennetään ja korkeutta madal-
letaan, rakennusoikeutta vähentäen.

6. Rakennusten määrää vähennetään, esim. yhteen tai enintään kah-
teen pienempään taloon.

7. Keinotekoisia polkuja ei rakenneta Jollaksentie 62:n ja 64:n tonttien 
väliin eikä metsän alueelle.

8. Tonttuvuoren luonto tulee säilyttää mahdollisimman koskemattoma-
na.

9. Ehdotamme, että kyseessä oleva kaavoituksen alla oleva alue liitet-
täisiin suojeltaviin luonnonsuojelualueisiin yhdessä koko Tonttuvuoren 
ja Karoliininvuoren kanssa. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 51 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/7
28.02.2022

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

Vetoomuksen johdosta on saatu lisäselvitys kaupunkiympäristötoimia-
lalta. Kaavoittajan laatimassa muistiossa kerrataan kaavaehdotuksen 
periaatteet koskien rakennusten kokoa ja sijoittelua, metsäalueen tilan-
netta, kaavassa osoitettua kävely-yhteyttä sekä meluhaittoja ja tode-
taan yhteenvetona seuraavaa: "Asemakaavan muutoksen valmistelus-
sa on harkittu rakentamisen määrä ja sijoittelu ottaen huomioon ole-
massa olevat rakentamis- ja virkistysalueet sekä ympäröivä maisema 
ja katurakenne. Valmistelun aikaisista vaihtoehdoista nyt ehdotuksena 
olevaa ratkaisua on pidetty kokonaisuuden kannalta onnistuneimpana 
ja parhaiten paikkaan sopivimpana." Kaupunginhallitus katsoo saatuun 
selvitykseen perustuen, ettei vetoomuksessa ole esitetty sellaisia nä-
kökohtia, jotka eivät olisi olleet tiedossa jo lautakunnan harkitessa esi-
tystään kaupunginhallitukselle ja että niihin on vastattu vuorovaikutus-
raportissa ja kaavaselostuksessa. 

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12680 kartta, päivätty 2.3.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12680 selostus, päivätty 2.3.2021, päivi-

tetty 9.3.2021 ja 31.1.2022
3 Vuorovaikutusraportti 24.11.2020, täydennetty 2.3.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Jollaksentie 64 kortteliviitesuunnitelma (Rouhiainen Móricz Arkkitehdit 

Oy ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 30.10.2020)
6 Helsingin kaupunginhallitukselle_ Vetoomus Jollaksentie 64 lyhyt.ve 

päivätty 3.1.2022
7 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, I
8 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, kartta
9 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, II
10 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022, liite, valokuva, III
11 Lisätietoa Jollaksentie 64_AKu

Oheismateriaali
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1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Kaavamuutoshakemus 10.1.2020
4 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus allekirj. Jollaksentie 64 (nro 

12680)
5 Vetoomus 3.1.2022, Asunto Oy Helsingin Herttuanhovi,   täydennys 

12.1.2022
6 Muistutukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Puolustusvoimat Esitysteksti
Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Vetoomuksen lähettä-
jien ilm.yhteyshenkilö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 111

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Hankenumero 4387_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 2.3.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12680 hy-
väksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Jollas) lähivirkistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 
49264). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta: 6 000 euroa

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Elise Lohman, maisema-arkkitehti (maisemasuunnittelu), puhelin: 310 26349

elise.lohman(a)hel.fi
Tomi Varjus, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 040 624 7801

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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tomi.varjus(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2020

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Jollak-
sentie 64 asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on, että alueelle syntyy uusia 
asuinkerrostaloja. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan 
se, että uudisrakennukset sopivat ilmeeltään ja mittakaavaltaan Itä-
Jollaksen kulttuurimaisemaan. Rakentaminen ei nouse olemassa ole-
vien rakennusten räystäslinjaa tai puiden latvoja korkeammalle. Näky-
mä suurmaisemassa merelle säilyy metsäisenä. Uutta asuntokerrosa-
laa on 4600 k-m2. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti si-
ten, että rakentamaton lähivirkistysalueen osa muuttuu rakennetuksi 
korttelialueeksi.

OAS-lausunnossaan museo tähdensi, että täydennysrakentamisen mit-
takaavallisia reunaehtoja tulee tutkia maisema-analyysin kautta, jossa 
keskeisiä lähtökohtia on uudisrakentamisen merellisen siluetin tarkas-
telu ja hankkeen kytkeytyminen tien toisella puolella olevaan Paul Ols-
sonin puutarhasuunnitelmaan Porvariskuninkaan puistoon. Maisema-
analyysiin tulee kytkeä alueen maisemahistoriallinen tarkastelu, joka 
suoritetaan pääasiassa historiallisen kartta-aineiston pohjalta. Tällaisen 
maisemankehityksen retrospektiivisen tarkastelumenetelmän avulla 
kyetään hahmottamaan kulttuurimaiseman muutosprosessin pääkehi-
tyssuunnat ja siinä vaikuttaneet mekanismit ja niiden kautta edelleen 
tunnistamaan ja ajoittamaan nykymaiseman historiallisesti merkittävät 
piirteet ja rakenteet. 

Kaavatyön yhteydessä on laadittu ympäristöhistoriaselvitys, jossa tun-
nistettiin alueen historialliset kerrostumat nykymaisemassa sekä tutkit-
tiin kaavaratkaisun liittyminen ympäristöönsä jatkossa. Tarkastelun 
lopputuloksena todettiin, että kaava-alue on ollut koko historiansa män-
tymetsäistä kallioaluetta, ja alueen laajemmat kulttuuriset arvot ovat 
painottuneet meren suuntaan. Myös kaava-alueen eteläpuoleisen Tef-
ken huvilapuutarhan näkymäsuunnat ja painotus on ollut merelle päin. 
Jollaksentien rakentamisen myötä kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
alue on rajautunut maisemallisesti entisestään tien eteläpuolelle. 
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Kaavaehdotuksessa rakennukset ovat IV-V-kerroksisia ja rakentamisen 
enimmäiskorkeutta on rajoitettu kaavamääräyksellä. Rakennukset vas-
taavat korkeudeltaan korttelin länsipuolella sijaitsevia kerrostaloja, eikä 
rakentaminen nouse puurajan yläpuolelle, joten rakennukset eivät muu-
ta merellistä siluettia. Rakentamisen sijoittelulla ja kaavamääräyksillä 
on pyritty kasvattamaan kasvullista vyöhykettä Tefken huvilapuutarhan 
suuntaan.

Kaavaehdotuksen ympäristöhistoriallisia ja maisemallisia vaikutuksia 
on arvioitu riittävästi. Selvitykset vakuuttavasti osoittavat, että kaava-
hankkeella ei ole kulttuuriympäristöön sellaisia vaikutuksia, että kau-
punginmuseolla olisi huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuk-
sesta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 13.3.2020

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 51

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12680 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12680
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 30/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 56 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/7
28.02.2022

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 149
V 16.3.2022, Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuk-
sen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Ka-
lasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myydä tontin (AK) 10656/1 tai siitä muo-
dostettavat tontit Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai 
tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden 
lukuun vähintään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kaup-
pa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan 
kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti 
päättämiä lisäehtoja. 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien 
tonttien vuokrausperiaatteet myöhemmin määritettävästä ajankohdasta 
alkaen 31.12.2085 saakka liitteen 3 mukaisesti.

B)
Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto päättää 
myydä tontin 10656/1 ja vahvistaa tontin 10656/2 vuokrausperiaatteet 
päätösehdotuksen kohdan A) mukaisesti liitteenä 1 olevan toteutusso-
pimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio
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Muutoksenhaku

A) Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-
litus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laatukilpailu, kilpailun tarkoitus ja sisältö

Helsingin edellisen valtuustokauden kaupunkistrategian 2017–2021 ta-
voitteena oli hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä, jonka edistä-
miseksi päätettiin järjestää vähähiiliseen rakentamiseen liittyvä tontin-
luovutuskilpailu, jossa oli mukana myös energiatehokkuus ja viherra-
kentaminen. Kilpailun tavoitteena oli löytää ja kehittää innovatiivisia 
energiatehokkuuteen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen 
liittyviä ratkaisuja, jotka edistävät hiilineutraalisuustavoitteen saavutta-
mista. Kilpailussa yhtenä arviointikriteerinä oli myös Helsingin kaupun-
gin viherkerroin, jonka avulla pyrittiin mahdollisimman hyvään viherte-
hokkuuteen. 

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 446 oikeuttanut kaupunkiympäristö-
lautakunnan järjestämään Verkkosaaren pohjoisosan tontteja 10656/1 
ja 2 koskevan laatukilpailun ”Vähähiilinen viherkortteli”, päättämään kil-
pailun ehdoista sekä valitsemaan kilpailun perusteella tonttien varauk-
sensaajat ja toteuttajat (ratkaisemaan kilpailun).  

Kaupunkiympäristölautakunta on 3.11.2020 § 647 päättänyt järjestää 
edellä mainittuja asuinkerrostalotontteja (AK 10656/1 ja 2) koskevan 
vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun.

Laatukilpailu alkoi lautakunnan hyväksyttyä tarjouspyynnön. Kilpailu 
päättyi 16.4.2021 klo 12.00. 

Laatukilpailun kohteena ovat kilpailualueella sijaitsevat Mitte -nimisen 
korttelin 10656 asuinkerrostalotontit (AK) 1 ja 2. Kilpailualueella on 
asuinkerrosalaa yhteensä 17 000 k-m² ja liiketilaa (kr-tilaa ja li-tilaa) yh-
teensä 500 k-m². Tontille 10656/1 tulee toteuttaa säätelemättömiä va-
paarahoitteisia omistus- ja/tai vuokra-asuntoja siten, että tontille toteu-
tettavasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-
asuntoja ja tontille 10656/2 vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas I -
ehdoin. Lisäksi tontille 1 tulee toteuttaa liiketilaa (kr-tilaa) 300 k-m² ja 
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(li-tilaa) 200 k-m², joka saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn 
asuinkerrosalamäärän lisäksi. 

Kilpailualueen rajaus ja Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja 
ovat liitteenä 4.

Kilpailun tarkoituksena oli:

 tuottaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen mahdollisimman vähähiili-
nen ja erittäin energiatehokas viherkortteli, josta muodostuu kau-
punkikuvallisesti omaleimainen ja toteutuskelpoinen kilpailuehdotus 
(suunnitelma) tonttien 10656/1 ja 2 toteuttamisen perustaksi 

 vastata kunnianhimoiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen

 valita kilpailualueen asuinkerrostalotonteille toteutta-
ja/toteuttajaryhmä ja suunnittelija/suunnitteluryhmä.

Kilpailu oli avoin kaikille, jotka täyttivät kilpailuohjelmassa mainitut ylei-
set kelpoisuusedellytykset. Osallistujan (tarjoajan) tuli toimittaa kilpai-
luehdotus molemmista mainituista kilpailualueen tonteista. Osallistujan 
piti toteuttaa koko korttelin rakennusoikeus, eivätkä osallistujat siten 
voineet osallistua kilpailuun vain osittain esimerkiksi yhden tontin osal-
ta. Kilpailuehdotus oli mahdollista toimittaa yksin tai yhteenliittymänä. 

Lisäksi edellytettiin asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja ra-
kentamisen varmistamiseksi, että osallistujalla on käytettävissään koh-
teen rakentamisen edellyttämä riittävä tekninen taito, kokemus sekä ta-
loudelliset ja muut rakentamisen edellytykset kaupunkikuvallisesti kes-
keiselle paikalle sijoittuvan ja rakennusteknisesti vaativan korttelin to-
teuttamiseksi (yleiset kelpoisuusedellytykset). Osallistujan yleinen kel-
poisuus arvioitiin kilpailun arviointiryhmän toimesta kilpailuehdotusten 
arvioinnin jälkeen niiden esittäneiden osallistujien selvittyä. 

Kilpailu ratkaistiin ja kilpailuehdotusten keskinäinen vertailu suoritetiin 
anonyymisti kokonaisuutena kilpailuohjelmassa mainittujen laadullisten 
arviointikriteerien (arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, painoarvo yhteensä 
50 % ja enintään 100 pistettä sekä vähähiilisyys ja ympäristöarvot, pai-
noarvo yhteensä 50 % ja enintään 100 pistettä) perusteella. Molemmat 
tontit varatiin parhaimmaksi arvioidun kilpailuehdotuksen esittäneelle 
toteuttajalle tai toteuttajaryhmälle.

Laatukilpailussa tonttien luovutusperiaatteet ja hinnat määriteltiin etukä-
teen. 

Kilpailualueella on mahdollista aloittaa rakentaminen arvion mukaan 
viimeistään keväällä 2022. Ensimmäisen tontin rakentaminen tulee 
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aloittaa kuitenkin viimeistään 28.2.2024, ellei toisin sovita. Toisen tontin 
rakentaminen tulee aloittaa siten, että molemmille tonteille rakennetta-
vien hyväksyttyjen piirustusten mukaisten rakennusten tulee valmistua 
viimeistään 31.12.2026. Mainittuihin aikatauluihin voi jatkossa tulla vie-
lä muutoksia. 

Tarjouspyyntö on liitteenä 5 ja tarjouspyynnön mukaiset Verkkosaaren 
pohjoisosan alueelliset lisäehdot ovat liitteenä 6. Kalasataman älykkäitä 
energiajärjestelmiä koskevat tontinluovutusehdot ovat liitteenä 7.

Arviointiryhmä

Arviointiryhmän kokoonpano ja asiantuntijat ilmenevät tarjouspyynnös-
tä (kohta 1.4.). Lisäksi arviointiryhmä kuuli asiantuntijoita erityisesti vä-
hähiilisyyden, energiatehokkuuden ja ympäristöarvojen osalta. 

Kilpailuehdotus (suunnitelma) on laatulupaus

Suunnitelmassa esitettyjä rakentamisen laatutasoa tai muita perusrat-
kaisuja ei voi myöhemmin heikentää (laatulupaus), minkä vuoksi kilpai-
lun voittaja on velvollinen noudattamaan tonttien toteutuksessa vähin-
tään suunnitelmassa ilmoitettuja laatu- ja suunnittelutavoitteita, E-
lukua, viherkerrointa, hiilijalanjälkeä koskevia tietoja sekä perusratkai-
suja, ellei muuta sovita. Suunnitelman sitovuus varmistetaan tontin va-
rauspäätöksen ja luovutusasiakirjojen ehdoin. Lisäksi suunnitelman to-
teutumista seurataan Kalasataman aluerakentamisprojektin aluetyö-
ryhmän kokouksissa. 

Helsingin Kehittyvä Kerrostalo -ohjelma

Kaupunki on sisällyttänyt voittaneen kilpailuehdotuksen tontit Helsingin 
Kehittyvä Kerrostalo -ohjelmaan, joten toteutussopimukseen ja kiinteis-
tökaupan esisopimukseen sekä niiden perusteella tehtäviin lopullisiin 
luovutusasiakirjoihin sisällytetään mainittua ohjelmaa koskevat ehdot.

Kilpailuehdotukset ja laatukilpailun ratkaiseminen

Tonteista saatiin yhteensä 12 kilpailuehdotusta (suunnitelmaa), mitä 
voidaan pitää erittäin hyvänä ja mikä osoittaa kiinnostuksen kilpailun 
kohteeseen olleen suurta. Kiinnostusta selittänee muun muassa kilpai-
lun sisältö sekä tonttien erinomainen ja keskeinen sijainti.

Laatukilpailun arviointiryhmä on arvioinut kilpailuehdotukset liitteenä 8 
olevan arviointimuistion ja sen liitteenä 1 olevan pisteytystaulukon mu-
kaisesti. Kilpailuehdotukset olivat kokonaisuudessaan korkeatasoisia. 
Arviointimuistiosta ilmenevät kilpailuehdotusten yleisarvostelu, kunkin 
kilpailuehdotuksen yksityiskohtainen arvostelu ja pisteytys sekä perus-
telut voittajan valinnalle. Kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” arvioitiin 
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kokonaisuutena täyttävän parhaiten tarjouspyynnössä ilmoitetut laadul-
liset arviointikriteerit. Ehdotuksen "Grün in der Mitte" oli tehnyt Hartela 
Etelä-Suomi ja sen on laatinut Arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva arkki-
tehdit Oy. 

Kaupungille tehdyn tietopyynnön johdosta katsottiin aiheelliseksi pyytää 
voittajaehdotuksen esittäneeltä Hartela Etelä-Suomi Oy:ltä lisäselvityk-
siä erityisesti koskien ilmoitettua aurinkopaneelien määrää ja niillä saa-
vutettua vuosituottoa. Saadun selvityksen perusteella voitiin luotetta-
vasti todeta, ettei asiassa ole aihetta muuttaa esitystä kilpailun voitta-
jasta. Arviointimuistioon on lisätty voittajaehdotusta koskevat tietopyyn-
tö ja lisäselvitykset (arviointimuistion liite 3).

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.1.2022 § 22 päättänyt Vähähiilisen 
viherkorttelin laatukilpailun perusteella valita tonttien 10656/ 1 ja 2 va-
rauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün 
in der Mitte” esittäneen Hartela Etelä-Suomi Oy:n.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 on kaupungin hiilineutraali-
suustavoitetta aikaistettu vuoteen 2030. Kaupungin entistä kunnianhi-
moisempien hiilineutraalisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
ja kilpailussa saatujen ehdotusten korkea tasoa huomioiden voidaan pi-
tää perusteltuna, että myös muille kilpaluun osallistuneille ja siinä hyvin 
menestyneille ehdotuksille pyritään löytämään toteutumisen mahdolli-
suudet erillisen tontinvarausmenettelyn kautta kilpailuehdotukseen pe-
rustuvana suoravarauksena, edellyttäen, että ehdotusten tekijät sitou-
tuvat ehdotuksista ilmeneviin perusratkaisuihin ja korkeaan laatuta-
soon. Kaupunki edistäisi näin hiilineutraalisuutta koskevien strategisten 
tavoitteiden toteutumista merkittävästi ja voisi saada arvokasta käytän-
nön kokemusta vähähiilisen asuntorakentamisen ratkaisuista. Näitä ko-
kemuksia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa myös 
asuntorakentamisen hiilineutraalisuuteen tähtäävän ohjauksen (esim. 
asuntotonttien varausehdot) kehittämisessä.  

Tonttien luovuttaminen

Kilpailuohjelman mukaan kaupungin ja kilpailun voittajan välillä allekir-
joitetaan tonttien vuokrausperiaatteita ja myyntiä koskevan päätöksen 
jälkeen toteuttamissopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Toteutta-
missopimus tehdään molempien tonttien osalta ja kiinteistökaupan esi-
sopimus myytävän tontin osalta.

Tonttien myynti- ja vuokraushinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huo-
mioon ulkopuolisen arvioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-
arvoista, vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuhteet. Arvio-
lausunto on oheismateriaalissa.
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Myyntiperiaatteet

Sääntelemätön tontti (AK) 10656/1 myydään käyvästä arvosta.

Tontin (AK) 10656/1 myyntihinta on ulkopuoliselta arvioitsijalta saadun 
arviolausunnon perusteella asuinrakennusoikeuden osalta 1 550 eu-
roa/k-m² ja liiketilojen (kr-tilojen ja li-tilojen) osalta 500 euroa/k-m². Ton-
tin myyntihinta on näin ollen  vähintään 16 525 000 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Hitas-tontti (AK) 10656/2 vuokrataan 31.12.2085 saakka, eli noin 60 
vuodeksi.

Tontin vuosivuokra määräytyy asuinrakennusoikeuden yksikköhinnasta 
48 euroa/k-m² (ind. 100), joka vastaa rakennusoikeuden nykyarvoa 
noin 984 euroa/k-m² (ind. 2050, 11/2021). Maanvuokran teoreettinen 
vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,9 euroa/as-m²/kk. Alueen kes-
keneräisyyden perusteella myönnettävän alkuvuosialennuksen johdos-
ta vapaarahoitteisen tontin vuokrasta esitetään perittäväksi 80 % vuo-
den 2028 loppuun saakka.  

Vuokrausperiaatteet ilmenevät tarkemmin liitteestä 3.

Toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kaupunki on neuvotellut parhaan kilpailuehdotuksen esittäneen Hartela 
Etelä-Suomi Oy:n kanssa liitteinä 1–2 olevat toteutussopimuksen ja 
kiinteistökaupan esisopimuksen. 

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien luovutusten keskeisten ehto-
jen lisäksi kaupungin ja toteuttajan välisistä oikeuksista ja velvoitteista 
sekä alueen toteuttamisen ehdoista ja periaatteista tarjouspyynnön 
mukaisesti.

Edellä mainitusta tietopyynnöstä aiheutuneen päätöksenteon pitkittymi-
sen perusteella toteutussopimukseen ja kiinteistökaupan esisopimuk-
seen on sisällytetty Hartela Etelä-Suomi Oy:n pyynnöstä uudet tonttien 
rakentamisen aloittamista ja valmistumista koskevat määräajat. Nämä 
vastaavat pitkittymisen kestoa (4 kuukautta) siten, että ensimmäisen 
tontin rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 28.2.2024, ellei toisin so-
vita ja toisen tontin rakentaminen tulee aloittaa siten, että molemmille 
tonteille rakennettavien hyväksyttyjen piirustusten mukaisten rakennus-
ten tulee valmistua viimeistään 31.12.2026. 

Kiinteistökaupan esisopimuksessa sovitaan muun muassa niistä edelly-
tyksistä, joiden täyttyessä osapuolet allekirjoittavat mainitun tontin 
kauppaa koskevan kauppakirjan. Ostaja suorittaa tontin kauppahinnan 
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kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tontin 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle. 

Päätöksen täytäntöönpano ja toimivalta

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen A) kohdan,  kaupunginvaltuuston päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa:

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuun toteutussopi-
mukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun kiinteistökau-
pan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tar-
vittaessa vähäisiä muutoksia

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.   

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutussopimus
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
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3 Vuokrausperiaatteet
4 Verkkosaaren pohjoisosan havainnekuva ja kilpailualueen rajaus
5 Tarjouspyyntö
6 Verkkosaaren pohjoisosan alueelliset lisäehdot
7 Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät tontinluovutusehdot 

23.06.2020
8 Arviointimuistio

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

A) Kunnallisvalitus, valtuusto
B) Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhal-

litus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.01.2022 § 22

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Pilkkikatu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Vähähiilisen viherkorttelin laatukil-
pailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sör-
näinen) Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen nro 12375 mukaisen korttelin 10656 

 ohjeellisen kaavatontin (AK) 1 (pinta-ala 3 252 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudattamaan mainitun ton-
tin varausehtoina po. sopimuksissa sovittuja ehtoja.
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 ohjeellisen kaavatontin (AK) 2 (pinta-ala 2 114 m², os. Pilkkikatu) tai 
siitä muodostettavien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi 
parhaimman kilpailuehdotuksen ”Grün in der Mitte” esittäneen Har-
tela Etelä-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0196430-3) ehdolla, että kaupun-
ginvaltuusto hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan toteu-
tussopimuksen ja että Hartela Etelä-Suomi Oy sitoutuu noudatta-
maan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja eh-
toja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki hyväksyy 

 liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki myy 

 tontin (AK) 10656/1 tai siitä muodostettavat tontit Hartela Etelä-
Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) tai tämän perustamil-
le/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähin-
tään 16 525 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisä-
kauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiin-
teistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistö-
kaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdolli-
sesti päättämiä lisäehtoja. 

D

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa

 tontin 10656/2 tai siitä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 
myöhemmin määritettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 
saakka liitteenä 3 olevien ehtojen mukaisesti.

E

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki oikeuttaa

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun toteutussopi-
mukseen tarvittaessa muutoksia.
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 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja teke-
mään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa A mainittuun kiinteistökau-
pan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tar-
vittaessa muutoksia.

 kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen 
sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuutta-
man allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perus-
teella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäi-
siä muutoksia.  

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen 
ja arkkitehti Janni Backberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

05.10.2021 Poistettiin

28.09.2021 Pöydälle

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi
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§ 150
V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille 
(Vuosaari, tontti 54145/1)

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 54. kaupungino-
sassa (Vuosaari) sijaitsevan asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 
54145/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 26.9.2001 hyväksynyt asemakaavan nro 10810 
ja se on tullut lainvoimaiseksi 2.4.2004. Asemakaavan mukaan tontti 
54145/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A).
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Tontin rakennusoikeus on 1 000 k-m² ja pinta-ala 1 965 m². Tontin 
osoite on Esirippu 2/Piippuhylly 3. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 
28.10.2004.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Varauspäätös

Tonttipäällikkö on 31.5.2018 § 23 varannut tontin 54145/1 RentO 
Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasun-
tojen suunnittelua varten 31.12.2019 saakka. Tontin varausta on jatket-
tu tonttipäällikön päätöksillä 13.12.2019 § 95 ja 3.2.2021 § 5 vuoden 
2021 loppuun saakka.

Lyhytaikainen vuokraus

Asuntotonttitiimin päällikkö on päätöksellään 9.9.2021 § 137 vuokran-
nut tontin 54145/1 RentO Asunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 
lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.9.2021–
31.8.2022.

Vuokrausperiaatteet

Asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 54145/1 vuosivuokra määrä-
tään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 
= 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoit-
teisen omistusasuntotuotannon osalta 38 euroa (nykyarvo n. 779 euroa 
/ ind. 2049).

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,12 
euroa/kk/km².

Vuosivuokra perustuu ulkopuolisen arvioitsijan arvioon. Arviolausunto 
on oheismateriaalissa.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2080.

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

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

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

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen.

Soveltamisohjeet on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle 
maaliskuussa 2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle esitetään 
vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymäsäännökset. 
Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön nii-
den tonttien osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä 
edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännösten tarkka si-
sältö on vielä avoinna, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden ra-
kentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita 
koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupungin-
valtuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä 
johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston pää-
töstä 1.10.1980 (asia nro 18).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet
2 Sijainti- ja asemakaavakartta

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 55

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Esirippu 2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevan 
asemakaavaan nro 10810 sisältyvän asuinrakennusten korttelialueen 
(A) tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
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§ 151
V 16.3.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15)

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupungino-
sassa (Vartiokylä) sijaitsevien asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä auto-
paikkatonttien 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien 
vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös
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Kaupunginhallitus on 1.10.2018 § 625 varannut aiemmat tontit 45205/5 
ja 45205/6 Lumo Kodit Oy:lle asuin- ja liikekeskushankkeen suunnitte-
lua varten 31.12.2020 saakka. Tonteista 45205/5 ja 6 on tonttijaolla 
13587 (22.1.2021) muodostunut muun muassa tontit 45205/9, 12, 13 ja 
15. Tonttipäällikkö on 3.2.2021 § 5 jatkanut varausaikaa 31.12.2021 
saakka sekä hyväksynyt Lumo Kodit Oy:n yhteistyökumppaniksi Asun-
tosäätiö sr:n.

Samalla tonttipäällikkö on tarkentanut varausta seuraavasti:

 Tontin 45205/13 varauksensaaja on Lumo Kodit Oy. Sääntelemät-
tömässä omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuin-
huoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina 
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vähintään 70 h-m².

 Tontin 45205/12 varauksensaaja on Asuntosäätiö sr. Tontin asuin-
rakennusoikeus tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantona.

 Pysäköintitontit 45205/9 ja 15 varataan Lumo Kodit Oy:lle ja Asun-
tosäätiö sr:lle. Tontit on tarkoitus vuokrata pysäköintipaikkojen suh-
teessa.

Lumo Kodit Oy on hankkinut omistukseensa Puotilan Ostoskeskus 
Oy:n osakkeet ja tontti 45205/13 on myyty Puotilan Ostoskeskus Oy:lle. 
Tontti 45205/12 on tarkoitus toteuttaa asumisoikeusasuntoina.

Asemakaava

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 116 hyväksymän ja 26.5.2020 lain-
voimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 12595 sekä 
25.1.2021 voimaan tulleen tonttijaon nro 13587 mukaan tontit 45205/9 
ja 15 ovat autopaikkojen korttelialueella ja tontti 45205/12 asuin- ja lii-
kerakennusten korttelialueella. 

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12595 kaavakartasta on liitteenä 2 
ja tonttijaosta 13587 liitteenä 3.

Tonttitiedot

Tontin 45205/12 pinta-ala on 765 m2 ja osoite Klaavuntie 13. Tontin 
rakennusoikeus on 2770 k-m2.

Tontin 45205/9 pinta-ala on 325 m² ja osoite Klaavuntie 13 b. Tontti on 
merkitty kiinteistörekisteriin 30.3.2021.

Tontin 45205/15 pinta-ala on 595 m² ja osoite Rättärinpolku 2 a. Tonttia 
ei vielä ole lohkottu. Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan ha-
kemaan tontin lohkomisen.
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Maaperätiedot

Tontilla 45205/12 on todettu yhdessä tutkimuspisteessä alemman oh-
jearvon ylittävä arseenipitoisuus. Lisäksi kiinteistöllä 91-45-205-5 on öl-
jyllä toiminut lämpökeskus ja sen maaperässä on todettu kynnysarvon 
ylittävä arseenipitoisuus. Lämpökeskuksen alueen maaperän pilaantu-
neisuutta ei ole kattavasti tutkittu. Kyseiset alueet ovat olleet aiemmin 
vuokrattuina. 

Kaupungin noudattamien vakiintuneiden periaatteiden mukaan vastuu 
maaperän puhdistamistoimenpiteistä on vanhalla vuokralaisella. Kau-
pungin vastuu maaperän puhdistamisesta ei koske vanhan vuokrasuh-
teen aikana eikä vuokralaisen tai vuokralaisen lukuun toimineen toi-
minnan aiheutunutta pilaantumista. Maaperän pima-tutkimuksen mu-
kaan pilaantunutta maata on odotettavissa vain vähäisessä määrin. 
Vanha vuokralainen on sopinut tulevan vuokralaisen kanssa maape-
ränpuhdistuksesta aiheutuvien kustannusten jaosta.

Kaupunki ei myöskään vastaa alueilla olevien vanhojen rakennuksien 
ja rakenteiden purkamisesta ja poistamisesta, eikä niistä aiheutuvista 
kustannuksista. Varauksensaajat ovat sopineet purkamisesta ja purku-
kustannusten jakautumisesta varauksensaajien kesken.

Vuokrausperiaatteet

Asuin- ja liikerakennusten korttelialueen (AL) 45205 asumisoikeusa-
suntojen rakentamiseen tarkoitetun  tontin 45205/12 vuosivuokra mää-
rätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 29 eu-
roa (nykyarvo n. 594 euroa/ind. 2049).

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavan asuintalon rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei peritä.

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto-, työ- tai mui-
den vastaavien tilojen osalta peritään asuntokerrosalaa vastaavaa 
maanvuokraa.

Autopaikkatonttien (LPA/LPA-1) 45205/9 ja 15 tai niistä muodostetta-
vien tonttien vuosivuokra määrättään pitäen perusteena virallisen elin-
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kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
neliömetrihintana 1 euroa kaupungin yleisen käytännön mukaisesti.

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2080. 

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

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Lopuksi

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

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022 § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. Siirtymäajoista päätetään myöhemmin 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä, sen jälkeen kun 
kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet. Siirty-
mäaikojen osalta on tarkoituksenmukaista että ne tontit, joille on vah-
vistettu vanhan käytännön mukaiset vuokrausperiaatteet, luovutetaan 
vielä vanhan käytännön mukaisesti. Uusi käytäntö ja uudet periaatteet 
tulevat lähtökohtaisesti koskemaan vain niitä tontteja, joiden osalta 
maanvuokrausprosessi ei vielä yleisten periaatteiden käyttöönoton 
ajankohtana ole edennyt hinnoitteluvaiheeseen.

Soveltamisohjeet on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle 
maaliskuussa 2022, minkä jälkeen kaupunginhallitukselle esitetään 
vahvistettujen periaatteiden soveltamista koskevat siirtymäsäännökset. 
Koska uusi käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön nii-
den tonttien osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä 
edennyt hinnoitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännösten tarkka si-
sältö on vielä avoinna, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden ra-
kentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita 
koskevat maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupungin-
valtuuston päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä 
johtuen sovellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston pää-
töstä 1.10.1980 (asia nro 18).
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava nro 12595
3 Tonttijako nro 13587

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 54

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Klaavuntie 13, Rättärinpolku 2a

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punki vahvistaa Helsingin kaupungin 45. kaupunginosassa (Vartiokylä) 
sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12595 ja tonttijakoon 13587 
merkityn asuin- ja liiketontin 45205/12 sekä autopaikkatonttien (LPA-
1/LPA) 45205/9 ja 45205/15 tai niistä muodostettavien tonttien vuok-
rausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 77 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/11
28.02.2022

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

§ 152
V 16.3.2022, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12421)

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellun-
mäki) korttelin 47201 tonttien 2 ja 3 sekä katu- ja puistoalueiden ase-
makaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12421 mu-
kaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -

Esitysteksti



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 78 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/11
28.02.2022

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

kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kirjeen lähettäjä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Asunto Oy Ounasvaa-
rantie 2:n ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja 47201/2 ja 47201/3, 
katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa viheraluetta. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävästi lisää uutta asuntokerrosalaa 
Mellunmäen keskustaan metroaseman viereen sekä suunnitellun pika-
raitotielinjauksen (Raide-Jokeri II) varrelle. Kaavaratkaisu on tehty, 
koska kaupungin tavoitteena on lisätä täydennysrakentamista hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja kaavamuutosta hakeneilla asunto-
osakeyhtiöillä kehittää omistamiensa tonttien maankäyttöä purkavan 
uudisrakentamisen keinoin.

Alueelle suunnitellaan uudisrakentamista siten, että nykyiset asuinra-
kennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentami-
sella. Pääasiallinen käyttötarkoitus on edelleen asuminen. Mellun-
mäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-Jokeri II). 

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että erinomaisten joukkoliikenneyhteyk-
sien äärelle rakentuu elävä, viihtyisä ja monimuotoinen kaupunkikortte-
li, joka täydentää Mellunmäen keskustaa.

Uutta asuntokerrosalaa on yhteensä 57 300 k-m2, josta 1 400 k-m2 on 
maantasokerrokseen sijoittuvaa liike-, toimisto-, työ- tai palvelutilaa ja 7 
800 k-m2 pysäköintitilaa. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on 
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noin e=3,1. Asukasmäärän lisäys on noin 1 750 henkeä. Asuntojen 
huoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa perheasuntoina eli 
asuntoina, joissa on vähintään kolme asuinhuonetta ja keittiö tai keitto-
tila. Korkeintaan 30 % asuntojen kokonaismäärästä voi olla yksiöitä ja 
niiden keskipinta-alan tulee olla vähintään 28 m2. 

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6521), jonka mukaan Mellunmäentielle tehdään riittävä tilavaraus bus-
silinjan 560 muuttamiseksi raitiotieksi. Mellunmäentien jalkakäytä-
vät/pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Korttelin pohjoisreunalle tehdään 
tilavaraus jalkakäytävälle. 

Kaavaratkaisun toteuttamisella kaava-alueen nykyinen avokorttelira-
kenne muuttuu kantakaupunkimaisen tiiviiksi korttelirakenteeksi. Myös 
korttelin asukasmäärä kasvaa merkittävästi.  

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty pääosin asuntovaltai-
seksi alueeksi A2 (korttelitehokkuus pääosin 1,0 - 2,0, mutta perustel-
lusti korttelikohtainen tehokkuus voi olla tätä suurempikin), ja osin lähi-
keskusta C3 -alueeksi. Mellunmäentielle on osoitettu pikaraitiotieyh-
teys, joka voidaan toteuttaa myös bussiratkaisuna. Helsingin maanalai-
sen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia 
tilavarauksia. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ää-
rellä, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja omaleimaisuutta sekä 
ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä. 

Asunto-osakeyhtiöt ovat hakeneet kaavamuutosta vuonna 2014. Kau-
punkisuunnittelulautakunta palautti aiemman asemakaavan muutoseh-
dotuksen uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, olisiko hanke 
taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä raken-
nusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi 
(15.12.2015 § 406). 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee välittömästi Mellunmäen metroaseman vieressä. 
Alue on rakennettu ja siihen sisältyvät kahdesta tontista muodostuva 
korttelialue, Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien katua-
lueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitseva kapea viheralue. 
Korttelissa sijaitsee seitsemän III - IV-kerroksista 1960-luvulla valmis-
tunutta asuinrakennusta. Korttelialue on ilmeeltään vehreä. Pallaksen-
tien ja Ounasvaarantien varrelle sijoittuvat laajat pysäköintialueet. Ym-
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päristön muut asuinkerrostalot ovat korkeudeltaan pääosin neljästä 
kuuteen kerrosta ja yksi rakennus on kymmenkerroksinen. Mellun-
mäentien eteläpuolella sijaitsee pientaloalue. Kaava-alueen läheisyy-
dessä sijaitsevat päivittäistavarakauppa, alakoulu ja päiväkoti.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1968 sekä vähäiseltä osin 
asemakaava vuodelta 1986. Kaavojen mukaan kaava-alue on asunto-
kerrostalojen korttelialuetta sekä katu- ja puistoaluetta. Korttelialueen 
enimmäiskerrosluku on III ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
on 11 400 k-m2, mikä on pääosin käytetty.

Helsingin kaupunki omistaa katu- ja puistoalueet. Korttelialue on yksi-
tyisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja 
kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
04/2020 kustannustasossa ja ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

 1. vaiheen liikennesuunnitelman toteuttamisesta arviolta noin 0,8 
milj. euroa

 Lisäksi kaukolämpöverkon lisärakentamisesta aiheutuu kustannuk-
sia noin 0,1 milj. euroa. Kustannukset kohdistuvat verkon haltijalle.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Tontteja 
koskevat maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimukset on kaupungin 
osalta hyväksytty tonttipäällikön päätöksellä 23.11.2021 § 68 ja 70 ja 
ne on allekirjoitettu 10.1.2022. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri palveluiden lisäksi seuraavien tahojen kans-
sa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
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 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta:

 Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ei ollut huomautetta-
vaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotto kohdis-
tui Raide-Jokeri 2 pikaraitiotiehen varautumiseen ja siihen liittyviin 
liittymäjärjestelmiin sekä liityntäpysäköintiin. 

 Kaupunginmuseon kannanotto kohdistui suunniteltuun täydennys-
rakentamisen tapaan suhteessa ympäröivään kaupunkirakentee-
seen ja olemassa olevan rakennuskannan dokumentoimiseen en-
nen purkutöitä.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä:

 Kaavaratkaisussa on huomioitu tilavaraus pikaraitiotielle soveltuval-
le risteysratkaisulle. Mellunmäentien ja Pallaksentien risteys on 
mahdollista rakentaa myös liikennevaloilla ohjattuna.

 Kaavaratkaisussa edellytetään korttelin rakennushistoriallista do-
kumentointia ennen rakennus- tai purkuluvan myöntämistä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat

 alueen yleiseen kehitykseen ja Mellunmäen keskukseen
 rakentamisen tapaan ja laatuun
 kaavaratkaisun vaikutuksiin ympäristöön ja naapurustoon
 liiketiloihin
 purkamiseen 
 liikenteeseen ja pysäköintiin
 maaperään
 tulevaan asukasrakenteeseen
 kaavaprosessiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstisisäl-

töihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että:
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 Kaavaratkaisussa rakentamista on porrastettu siten, että korkeim-
mat rakennukset sijoittuvat pääosin korttelin eteläreunalle Mellun-
mäentien puolelle ja matalammat korttelin pohjoisreunalle Ounas-
vaarantien puolelle.

 Viitesuunnitelmasta on laadittu varjostustutkielma.

 Kaavaratkaisussa on annettu rakentamisen laatua ohjaavia mää-
räyksiä ja edellytetään Helsingin viherkertoimen käyttöä.

 Kaavaratkaisussa edellytetään liiketilojen sijoittamista katutasoon 
Pallaksentiellä ja Mellunmäentiellä
.

 Osana hanketta tutkitaan kiertotalousratkaisuja ja edellytetään pur-
kukartoituksen laatimista.

 Kaavaratkaisussa edellytetään perheasuntojen toteuttamista ja yk-
siöiden enimmäismäärää on rajoitettu sekä annettu määräys kos-
kien yksiöiden keskipinta-alaa.

 Kaavaselostukseen on korjattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
virheellinen ilmaus korttelin tonttien omistajista, osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa on päivitetty.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl. Vastineet mielipiteisiin on esitetty 
vuorovaikutusraportissa. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.5.-23.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 3 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat

• täydennysrakentamisen määrään ja korkeuteen 

• lähiympäristön merkitykseen ja pihatiloihin

• pysäköintiin ja metroasemaan

• purkamisen ja rakentamisen haittoihin

• asukasrakenteeseen
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• hiilijalanjälkilaskelmiin

• kaavaprosessin lainmukaisuuteen

Viranomaisten lausunnot

Lausunnot saatiin HSY:ltä ja kaupunginmuseolta. Lausunnoissa esite-
tyt huomautukset kohdistuivat yleisiin vesihuoltolinjoihin ja täydennys-
rakentamisen määrään. 

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa: Helen Oy, 
Helen Sähköverkko Oy ja HSL.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

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

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Saapunut kirje

Yksi Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n osakkaista on lähettänyt 9.11.2021 
kaupungille kirjeen, jossa on seikkaperäisesti selostettu hankkeen his-
toriaa mm. Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n päätöksenteon kannalta. 
Kirjoittaja on yksi purkavaa saneeraushanketta alusta saakka vastusta-
nut osakas, joka kuului niiden osakkaiden ryhmään, jotka olisivat ha-
lunneet toteuttaa yhtiössä putkiremontin sen sijaan, että taloyhtiön 
kaikki rakennukset puretaan. Hän pyytää kirjeessään kaupunkia viran 
puolesta tutkimaan tarkoin kaavahankkeen ja yhtiön päätöksenteon lail-
lisuuden ennen kaavan esittelemistä kaupunginhallitukselle ja valtuus-
tolle. Kirje on esityksen oheismateriaalina. Kirje liitteineen on aiemmin 
toimitettu myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille sähköpostitse 
26.5.2020.

Kaupunginhallitus toteaa, että hanke on ollut vireillä vuodesta 2014. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti ensimmäisen kaavaehdotuksen 
uudelleen valmisteltavaksi yllä aiemmin mainituilla perusteilla. Päätö-
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sesityksen perusteluissa todettiin, että "Nykyisen asuntoyhtiölainsää-
dännön mukaan yhtiöiltä edellytetään yksimielistä päätöstä hankkees-
ta, jotta kaavamuutos voi edetä kaupunginvaltuuston käsittelyyn." 
Asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009) muutettiin osakkaiden yksimieli-
syysvaatimuksen osalta lievempään suuntaan vuonna 2019 
(183/2019), minkä jälkeen kyseisen kaavahankkeen suunnittelu käyn-
nistyi kaupungilla uudelleen. Asunto-osakeyhtiön purkava saneeraus 
on nykyisen lainsäädännön nojalla mahdollista toteuttaa, jos sen taak-
se saadaan yhtiökokouksessa 4/5 osakkeista. Laki sisältää muutoinkin 
erittäin tarkat edellytykset sille, miten päätöksenteko yhtiössä tulee 
tehdä, minkä lisäksi yhtiökokouksen päätös on ilmoitettava viipymättä 
rekisteröitäväksi. Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2 yhtiöissä on ase-
makaavan muutosta koskien lopulta päädytty siihen, että molempien 
yhtiöiden kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet hankkeeseen 
tässä vaiheessa liittyvät sopimusasiakirjat.

Uudistetun asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen (210/2018) pe-
rusteluiden mukaan yhtiön päätös purkavasta uusrakentamisesta voi-
daan tehdä ennen tai jälkeen sen toteuttavuuden kannalta olennaista 
lainvoimaista kaavamuutosta. Yksityisoikeudellisen päätöksenteon ja 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavahankkeen  erillisyyttä il-
maisee myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2009:63, jon-
ka selostus kuuluu seuraavasti: "Asiassa on kysymys asemakaavan 
muutoksen hyväksymisestä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaa-
vassa nykyisen ostoskeskuksen paikalle on osoitettu asuinkerrostalo-
jen korttelialue. Valtuuston päätöksellä ei kuitenkaan välittömästi ole 
ratkaistu kysymystä ostoskeskuksen purkamisesta, vaikka kaavaratkai-
su sen mahdollistaakin. Kaavapäätöksellä ei ole otettu kantaa maano-
mistajan ja vuokramiehen välisiin yksityisoikeudellisiin suhteisiin, vaan 
niiden osalta sovelletaan asianomaista lainsäädäntöä ja vuokrasopi-
musta."

Em. oikeustapauksen valossa yhtiöiden sisäinen päätöksentekovalmius 
ei näyttäisi yksinään olevan esteenä kaavan hyväksymiselle, mutta 
asialla on kuitenkin ollut tosiasiallista merkitystä hankkeen etenemis-
mahdollisuuksille ja kyseinen seikka on sen vuoksi ollut tarkoituksen-
mukaista saattaa lautakunnan tietoon. 

Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus katsoo, ettei kirjeessä ole esi-
tetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella asemakaavan etenemiselle 
päätöksentekoon olisi kaavoitusmenettelyyn liittyviä laillisia esteitä. 
Kaupungilla ei myöskään ole toimivaltaa tutkia hakijayhtiöiden sisäisen 
päätöksenteon oikeellisuutta hankkeen eri vaiheissa.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12421 kartta, päivätty 27.10.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12421 selostus, päivätty 27.10.2020, 

päivitetty 3.11.2020 ja 1.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 25.5.2020, täydennetty 27.10.2020, korjattu 

8.9.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma nro 6521/27.10.2020
6 Mellunpuisto korttelisuunnitelma, A-insinöörit Oy, Arkkitehtitoimisto 

Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy, 29.4.2020

7 Havainnekuva, 29.4.2020

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kirje kaupungille 9.11.2021 ilman liitteitä
6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan ptk 15.12.2015_Ounasvaarantie 2 

Pallaksentie 1
7 Asunto Oy Ounasvaarantie 2n asemakaavan muutoshakemus
8 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1n asemakaavan muutoshakemus
9 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Ounasvaarantie 2 

(12241) allekirj
10 Maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimus As. Oy Pallaksentie 1 

(12241) allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä

Esitysteksti
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Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
jat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kirjeen lähettäjä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 127

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.02.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.11.2020 § 643

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Hankenumero 1483_5, 1483_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12421 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan 
(Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47201 tontteja 2 ja 3 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. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-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:
- Asunto Oy Ounasvaarantie 2: 2 000 euroa
- Asunto Oy Pallaksentie 1: 2 000 euroa.

Käsittely

03.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Anri Linden. Asiantuntija pois-
tui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

27.10.2020 Pöydälle

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti, puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen(a)hel.fi
Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2020

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Mel-
lunmäessä Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien välissä 
sijaitsevaa korttelialuetta, Pallaksentien, Ounasvaarantien ja Mellun-
mäentien katualueita sekä Mellunmäentien eteläpuolella sijaitsevaa vi-
heraluetta koskevasta 25.5.2020 päivätystä asemakaavan muutoksen 
ehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä 
mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella kaava-alueelle uudisraken-
tamista siten, että nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan 
uudella tehokkaammalla rakentamisella. Tavoitteena on luoda Mellun-
mäen keskustaa täydentävä monimuotoinen ja elävä kaupunkikortteli-
kokonaisuus. Korttelin asuinrakennusoikeus noin kuusinkertaistuu ny-
kyisestä ja avoin, lähiöille tyypillinen, korttelirakenne muuttuu kanta-
kaupunkimaiseksi puoliumpinaisten korttelien kokonaisuudeksi. Kortte-
lin pääasiallinen käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen. Li-
säksi Mellunmäentiellä varaudutaan pikaraitiotieyhteyteen (Raide-
Jokeri II). Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman tavoitteiden 
mukaisesti tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista 
edistävä kaavaratkaisu. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategis-
ten tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja 
Helsingin kehittämistä raideliikenteen verkostokaupunkina, parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä alueella sekä tukee Mellunmäen kes-
kusta-alueen kehittämistä.
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Esillä olevassa asemakaavan muutoksen ehdotuksessa suunnittelua-
lue on kokonaisuudessaan osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
AK. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku-
määrä vaihtelee rakennusaloittain kuudesta kahteentoista. Korttelin ul-
koreunoilla rakennukset on määrätty rakennettavaksi kiinni katualuee-
seen, sisäosissa yleiselle jalankululle varattuun alueen osaan. Suunnit-
telualueen kaupunkikuvaan ja rakentamiseen liittyen on annettu lukui-
sia määräyksiä esimerkiksi julkisivumateriaaleista, joina tulee käyttää 
paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puu-
verhousta, pihan puolella käy myös jälkisaumattu tiililaatta. Myös julki-
sivujen jäsentelystä, aukotuksesta, parvekkeista ja kattomuodosta on 
annettu määräyksiä. Samoin pihoja ja ulkoalueita koskien on määrätty 
esimerkiksi niiden jäsentelystä materiaalein, istutuksin, kalustuksin ja 
valaistuksen avulla, istuttamisesta myös maanvaraisin puin ja pensain 
ja kielletty aitaaminen tonttien välillä. Kaavaratkaisulla edellytetään 
energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian tuottamista ton-
teilla ja hulevesien hallintaan ja viherkertoimeen liittyen on myös useita 
määräyksiä. Nykytilanteeseen verrattuna rakentamisen mittakaava 
muuttuisi siten olennaisesti ja kaavaratkaisu muuttaisi merkittävästi se-
kä suunnittelualueena olevan korttelin että Mellunmäentien katutilan 
luonnetta, samoin kuin tilannetta suunnittelualueen naapurikortteleissa 
ja eteläpuolisella omakotialueella sekä siihen liittyvällä istutettavaksi 
alueen osaksi määritellyllä alueella.

Asemakaavamuutoksen aiemmissa vaiheissa kaupunginmuseo on to-
dennut, että Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden 
täydennysrakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Suunnitte-
lualueella nykyisin sijaitsevista asuinkerrostaloista kaupunginmuseo on 
todennut, että nämä arkkitehti Lauri Silvennoisen (1921-1969) vuosina 
1967-1968 suunnittelemat asunto-osakeyhtiöt edustavat Mellunmäen 
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on pai-
kallishistoriallista merkittävyyttä. Nämä seitsemän kolmikerroksista, 
osin maanpäällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa ovat huo-
mattavien muutosten myötä kuitenkin menettäneet alkuperäiselle arkki-
tehtuurilleen ominaiset piirteensä, eivätkä siten ominaispiirteiltään enää 
edusta suunnittelijansa tuotannossaan tavoittelemaa laadukasta ele-
menttirakentamista. Kokonaisuuden voidaan katsoa edustavan kuiten-
kin Mellunmäen kerrostalorakentamisen varhaisvaiheelle tyypillistä 
asuinkerrostalokorttelia niin kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaaval-
taan. Kortteli on ilmeeltään myös hyvin vehreä, sillä pihojen puut ovat 
kookkaita ja korttelia reunustaa joka puolelta viherkaistale, jonka istu-
tusten taakse rakennukset osittain jäävät. Koska uuden asemakaavan 
myötä suunnittelualueelle tavoiteltava muutos tulee olemaan huomat-
tava niin rakennuskannan, kaavoitusperiaatteiden kuin kaupunkikuvan-
kin kannalta, on kaupunginmuseo pitänyt tärkeänä korttelin ja sen ny-
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kyisten rakennusten dokumentointia hyvissä ajoin ennen mahdollisten 
ensimmäisten purkamistöiden alkamista. Esillä olevassa asemakaa-
vaehdotuksessa on määrätty, että ennen rakennus- tai purkuluvan hy-
väksymistä on luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Asemakaavase-
lostuksen mukaan korttelista tulee laatia rakennushistoriallinen doku-
mentointi ennen rakennus- tai purkuluvan hyväksymistä. Tältä osin 
kaupunginmuseon asemakaavan muutokselle asettamat tavoitteet on 
siis otettu huomioon.

Toistuvasti kaavaprosessin aikana kaupunginmuseo on kuitenkin tuo-
nut esiin myös sen, että Helsingin esikaupunkialueilla ja lähiöissä myös 
alueiden täydennysrakentamisessa on ympäröivä kaupunkirakenne, 
sen mittakaava ja ominaispiirteet tärkeää ja toivottavaa ottaa huo-
mioon. Kehityksen tulee olla kulttuurisesti kestävää ja vastuullista ja 
alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominaiset piir-
teet ja vahvistaa niitä. Myös Mellunmäen ja Vesalan tekeillä olevien 
suunnitteluperiaatteiden Visio 2050:ssä on nostettu erääksi painopis-
teeksi se, että näissä kaupunginosissa on nähtävissä kerrostunut kau-
punkirakenne, rakentamisen eri aikakaudet ja mittakaavat. Pääperiaat-
teiden mukaan alueella säilytetään ja vahvistetaan alueen rakennus-
kannan ja kaupunkikuvan eri aikakausien kerrostumia. Kaupunginmu-
seo pitää valitettavana, etteivät Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 
asemakaavan muutoksessa nämä alueen olemassa olevaan rakennet-
tuun ympäristöön ja sen ominaisluonteeseen perustuvat tavoitteet ole 
ohjanneet suunnittelua, vaan ensisijaisesti rakentamisen suuri määrä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 29.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.05.2020 § 28

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12421 pohjakartan 
kaupunginosassa 47 Mellunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

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

Asemakaavan numero: 12421
Kaupunginosa: 47 Mellunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2015
Pohjakartta valmistunut: 27.3.2020 Uusinta (ensi tilaus 2015)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Ksv 1483_5, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1, karttaruutu 667788-99

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi sen selvit-
tämiseksi, olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin ver-
ran pienemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen 
huomioimiseksi.

Käsittely

15.12.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Osmo Soininvaara: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, 
olisiko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pie-
nemmällä rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioi-
miseksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 92 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/11
28.02.2022

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

Kannattaja: Risto Rautava

Palautusehdotus:
Pekka Buttler: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa kaa-
vaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
- rakennustehokkuus korttelin alueella rajoitetaan maksimissaan 
e=1,8aan
- korttelissa maksimikerrosluku on 6 (pistemäisesti 8) korttelin pohjois- 
ja länsilaidoilla, sekä 8 (pistemäisesti 10) korttelin etelä- ja itälaidoilla.
- korttelin sisäpiha jätetään jakamattomaksi, yhtenäiseksi tilaksi
- korttelin kaikilla laidoilla jätetään vähintään 2,0 metrin tila jalkakäytä-
välle julkisivun ja ajoradan väliin.
- kortteliin sovelletaan uuden laskentanormin mukaista autopaikanor-
mia 1pp/140 k-m2.

Jäsen Buttlerin palautusehdotus raukesi kannattamattomana. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta palauttaa esityksen sen selvittämiseksi, olisiko 
hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen jonkin verran pienemmällä 
rakennusoikeudella sekä uuden pysäköintiohjeen huomioimiseksi.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Hennariikka Andersson, Pekka Buttler, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, 
Jaakko Meretniemi, Elina Moisio, Matti Niiranen, Risto Rautava, Osmo 
Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Soininvaaran palautusehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 9 – 0.

08.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
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peik.salonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 10.4.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kannanottoa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 1196-00/15 Asunto Oy Helsingin Pallaksentie 1, ase-
makaavan muutoshakemus Mellunkylän korttelin 47201 tontilla 2, 
10.4.2015 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n ja Asun-
to Oy Pallaksentie 1:n tontteja, osoitteessa Mellunmäentie 2 ja 4, Ou-
nasvaarantie 2 ja 4 ja Pallaksentie 1. 

Alue sijaitsee Mellunmäen metroaseman vieressä. Metroaseman lä-
hiympäristön lisärakentaminen on toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Alueen nykyiset kolmekerroksiset rakennukset ovat valmistuneet 1960-
luvulla. Ympäristön muut asuinrakennukset ovat pääosin 3-10 -
kerroksisia kerrostaloja. Mellunmäentien eteläpuolella on pientaloalue. 

Alueelle on suunnitteilla uudisrakentamista siten, että nykyiset raken-
nukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella. 
Alueen rakennusoikeus noin viisinkertaistuu nykyisestä ja avoin kortteli-
rakenne muuttuu kantakaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Pääasiallinen 
käyttötarkoitus tulee edelleen olemaan asuminen.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä 
ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon 
kannanottoa Mellunmäessä sijaitsevan Asunto Oy Ounasvaarantie 2:n 
ja Asunto Oy Pallaksentie 1:n tontteja eli korttelia 47201 koskevasta 
asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kau-
punginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti raken-
netun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kanta-
naan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Mellunmäen metroaseman naapurissa, ase-
man kaakkoispuolen korttelissa. Kyseisessä korttelissa sijaitsee kaksi 
asunto-osakeyhtiötä, yhteensä seitsemän kolmikerroksista, osin maan-
päällisillä kellarikerroksilla varustettua lamellitaloa. Kyseisen kokonai-
suuden on suunnittelut arkkitehti Lauri Silvennoinen vuosina 1967-
1968. Nämä tasakattoiset, täyselementtirakenteiset asuinrakennukset 
olivat alun perin julkisivuiltaan pääosin kalkkikivirouhepintaista, osin 
maalattua betonia. Lamellitalot on sijoitettu Ounasvaarantien ja Mel-
lunmäentien suuntaisesti, irti katulinjoista niin, että huoneistot aukeavat 
pääosin pihoille koilliseen ja lounaaseen. Kortteli on ilmeeltään hyvin 
vehreä, sillä pihojen puut ovat kookkaista ja korttelia reunustaa joka 
puolelta viherkaistale, jonka istutusten taakse rakennukset osittain jää-
vät.

Arkkitehti Lauri Silvennoinen (1921-1969) tunnetaan ennen kaikkea 
Pihlajamäen lounaisosan asuinrakennusten suunnittelijana ja betonie-
lementtirakentamisen kehittäjänä. Jo opiskeluaikanaan Silvennoinen 
tutustui erilaisiin uusiin rakentamismenetelmiin. 1960-luvulla hän sovel-
si elementtitekniikkaa uusissa asuinkerrostaloissa ja betonirakennuk-
sissa. Suomen Arkkitehtuurimuseon arkkitehtiesittelyn mukaan hän tu-
likin tunnetuksi innovatiivisena arkkitehtina, joka näki elementtiraken-
tamisen taiteena. 

Suunnittelualueen molemmissa yhtiöissä on tehty 2000-luvun kuluessa 
mittavia korjauksia. Rakennusten julkisivut on lisälämmöneristetty ja 
rapattu ulkoapäin. Ikkunat on uusittu, samoin vesikatot ja toisessa yh-
tiössä tasakatot on muutettu muodoltaan pulpettikatoiksi. Rakennusten 
hahmo on periaatteessa säilynyt, mutta julkisivujen elementtirakentee-
seen perustuvat ominaispiirteet ja materiaalien alkuperäisyys ovat 
muutosten myötä kadonneet.

Nyt esillä olevassa asemakaavan muutoksessa tavoitteeksi on asetettu 
suunnittelualueen koko nykyisen rakennuskannan purkaminen ja kor-
vaaminen uudella, huomattavasti tehokkaammalla rakentamisella. Ra-
kennusoikeus on tarkoitus noin viisinkertaistaa ja nykyinen avoin kortte-
lirakenne muuttaa umpikortteliksi. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan Mel-
lunmäen keskustaa täydentämään monimuotoista ja elävää kaupunki-
korttelia. Korttelin muutoksesta on teetetty Arkkitehdit NRT:n laatima ja 
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23.10.2014 päiväämä hankesuunnitelmavaiheen luonnossuunnitelma. 
Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisvaihtoehtoa ei ole esillä, 
vaan erilaisten tutkielmien kautta on päädytty esittämään kahden pihan 
ympärille kiertyvien 3-16-kerroksisten lamelli- ja pistetalojen muodos-
tamaa umpikortteliratkaisua, jossa talot on sijoitettu katulinjoihin kiinni.

Mellunmäki kuuluu Mellunkylän kaupunginosaan, joka on yksi Helsingin 
pitäjän vanhoista kylistä. Alueella oli vähäistä omakotiasutusta jo ennen 
toista maailmansotaa ja rakentaminen kiihtyi sodan jälkeen rintama-
miesten asutuksen myötä. 1960-luvun alkuun asti Mellunkylässä oli 
vain pientaloasutusta, mutta 1960-luvun kuluessa alkoi Kontulan ja 
Mellunmäen kerrostaloalueiden rakentaminen. Mellunmäen pohjoiso-
san käsittävän alueen ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1968 ja 
pitkälti sen mukaisesti on rakennettu myös nyt esillä oleva suunnittelua-
lue. Kyseisessä asemakaavassa suurin osa kortteleista varattiin kerros-
talorakentamiselle, jonka kerroslukumäärä vaihteli kolmesta seitse-
mään. Kaava perustuu avoimeen korttelirakenteeseen, jossa rakennu-
salat on sijoitettu lähinnä väli-ilmansuuntien mukaiseen koordinaatis-
toon. Kortteleiden avoimuutta on korostettu määräyksellä, jonka mu-
kaan korttelin sisällä olevia tontinrajoja ei saa aidata. Vehreyttä alueelle 
on puolestaan tavoiteltu määräyksellä, jonka mukaan rakentamattomat 
alueet, joita ei käytetä pysäköimiseen tai ajoteinä, tulee jättää luonnon-
tilaiseksi tai istuttaa. Suunnittelualueen ja Mellunmäen lounaispuolella 
sijaitseva pientaloalue oli osin rakentunut jo ennen kaavan laatimista.

Suunnittelualueen itäisemmän tontin itäosan poikki on lounais-koillis –
suunnassa  mennyt Mellunmäentietä Ounasvaarantielle ensimmäisen 
maailmansodan aikainen tykkitie vielä  1960-luvun lopulla. Tie on kui-
tenkin tuhoutunut asuinrakennusten ja muiden rakennustöiden takia. 
Täten kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole suunnittelualueella.

Suunnittelualueeseen kuuluvat asunto-osakeyhtiöt ovat Mellunmäen 
ensimmäisiä asuinkerrostalokohteita ja siitä näkökulmasta niillä on pai-
kallishistoriallista merkittävyyttä. Huomattavien muutosten myötä ne 
ovat menettäneet alkuperäiselle arkkitehtuurilleen ominaiset piirteenä, 
eivätkä siten enää edusta suunnittelijansa Lauri Silvennoisen tuotan-
nossaan tavoittelemaa laadukasta elementtirakentamista. Kokonaisuus 
edustaa kuitenkin Mellunmäelle tyypillistä asuinkerrostalokorttelia niin 
kaavalliselta ratkaisultaan kuin mittakaavaltaan. Esillä olevassa ase-
makaavan muutoksessa lähtökohdaksi ja tavoitteeksi on kuitenkin otet-
tu kantakaupungin uusille asuinalueille tyypillinen tiivis umpikorttelirat-
kaisu ja korkeat, jopa kuusitoista kerrosta korkeat rakennusmassat. 
Uuden kaavan mukainen kortteli tulisi eroamaan huomattavasti ympä-
röivistä kerrostalokortteleista ja muuttamaan olennaisesti myös Mel-
lunmäentien katutilaa juuri pientaloalueen kohdalla.
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Mellunmäen metroaseman tutumassa sijaitsevien alueiden täydennys-
rakentaminen ja tiivistäminen on ymmärrettävää. Kaupunginmuseo 
esittää kuitenkin huolensa tavasta, jolla alueen täydennysrakentamista 
on lähdetty viemään eteenpäin. Alle kymmenen vuotta sitten täydelli-
sesti peruskorjatun rakennuskannan purkaminen vaikuttaa kestävän 
kehityksen näkökulmasta hälyttävältä. Kortteliin esitetyn uuden raken-
nusoikeuden mitoitus on huomattavan suuri ja johtaa mittakaavaltaan 
ympäristöstään rajusti poikkeavaan kokonaisuuteen. Näin mittavalla 
rakennusoikeuden lisäämisellä yhdessä korttelissa voi olla huomattavia 
vaikutuksia myös tuleviin kaavahankkeisiin ja koko ympäristön kehityk-
seen. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että esikaupunkialueilla ja lä-
hiöissä alueiden täydennysrakentamisessa ei lähdettäisi mitätöimään 
menneiden vuosikymmenten kaavoituksellisia ratkaisuja ja rakennus-
perintöä. Kehityksen tulee olla myös kulttuurisesti kestävää ja vastuul-
lista ja alueiden muutoksessa ottaa huomioon kullekin alueelle ominai-
set piirteet ja vahvistaa niitä. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että esillä olevaa 
suunnittelualuetta käsitellään täysin uudisrakentamisen näkökulmasta. 
Hanketta on myös viety asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmavaiheessa jo huomattavan pitkälle. Koska suunnittelualu-
een muutos tulee olemaan huomattava niin rakennuskannan, kaavoi-
tusperiaatteiden kuin kaupunkikuvankin kannalta, tulee kortteli ja sen 
nykyiset rakennukset dokumentoida hyvissä ajoin ennen ensimmäisten 
purkamistöiden alkamista. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole muuta 
huomautettavaa Mellunmäen Ounasvaarantie 2:n ja Pallaksentie 1:n 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja to-
teaa, ettei sen ole tarpeen olla osallisena asemakaavamuutoksen jat-
kovaiheissa.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.3.2015

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisunnitelmasta nro 1196-00/15. Alueelle suunnitellaan uudis-
rakentamista siten että nykyinen avoin korttelirakenne muutetaan kan-
takaupunkimaiseksi umpikortteliksi. Suunnittelualue sijaitsee Mellunky-
lässä Ounasvaarantien, Pallaksentien ja Mellunmäentien rajaamilla 
tonteilla. 
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Mellunmäentielle toteutetaan tulevaisuudessa poikittainen joukkoliiken-
teen runkolinja Jokeri 2.  HKL:n kantana on, että Jokeri 2, joka tulevai-
suudessa liikennöidään pikaraitiovaunuilla, aiheuttaa melu- ja tärinä-
haittoja viereisiin kiinteistöihin. Nämä raitiotien liikennöinnistä aiheutu-
vat ympäristöhaitat tulee huomioida kiinteistöjen rakennusmääräyksis-
sä.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 153
Humanitaarinen apu Ukrainaan

HEL 2022-003090 T 04 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluo-
saston käytettäväksi Ukrainaan suunnattavaan humanitaariseen avus-
tamiseen yhteensä enintään 350 000 euroa vuoden 2022 talousarvion 
määrärahoista talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen 
käyttövarat (projektinumero 1040201084). Avustus toimitetaan ensisi-
jaisesti rahallisena apuna ja toissijaisesti tarvikelahjoituksina.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti pormestarin päättämään avustuksen 
tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta rahalliseen apuun ja tarvikelah-
joituksiin sekä kaikista tarvittavista toimenpiteistä avun välittämiseksi 
kohteeseen.

Päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

Esittelijän perustelut

Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt eräitä Suomen kaupunkeja avun-
pyynnöllä Ukrainan valtioon ja sen väestöön kohdistuneiden sotilastoi-
mien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi.

Suomen suurimpien kaupunkien kesken on valmisteltu yhteistä tapaa 
avustaa Ukrainaa. Tavoitteena on tukea Ukrainaa yhteensä noin mil-
joonalla eurolla. Helsingin kaupungin osuus rahoituksesta olisi enintään 
350 000 euron avustus, joka toimitettaisiin ensisijaisesti rahallisena 
apuna, mutta joka voi sisältää myös tarvikelahjoituksia.

Helsingin kaupunki päättää avustuksensa kohdentamisesta itsenäises-
ti. Avustaminen tehdään tavalla, joka varmistaa, että avustus kohden-
tuu Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi.

Avustuksen kohdentamisessa tehdään yhteistyötä Suomen valtion, 
avustusjärjestöjen ja muiden luotettavien yhteistyökumppanien kanssa.

Esittelijä
pormestari
Vartiainen, Juhana

Lisätiedot
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Henri Kähönen, kaupunginsihteeri: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 154
Vuoden 2021 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi 
osoitettujen määrärahojen siirtäminen

HEL 2022-001050 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2021 talousarvion sitovien ala-
kohtien sisäisiä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta euroa
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytet-
täväksi
alakohdasta  
8 01 02 02 Pasilan esirakentaminen - 560 000
Siirretään alakohtaan  
8 01 02 01 Kamppi-Töölönlahden esirakentaminen +20 000
8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen +370 000
8 01 02 07 Uudet projektialueet ja muun täydennys- 
rakentamisen selvitykset, toimenpiteet ja esirakenta-
minen

+170 000

TA-kohta                  
8 03 02 Projektialueiden kadut  
alakohdasta  
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti -150 000
8 03 02 03 Kalasatama - 20 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta         -570 000
8 03 02 07 Kruunusillat -1 250 000
8 03 02 09 Malmi -380 000
Siirretään alakohtaan  
8 03 02 05 Pasila +1 820 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio +530 000
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysra-
kentaminen

+20 000

TA-kohta                   
8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, 
Khn  käytettäväksialakohdasta

 

8 04 02 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -102 000
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8 04 02 09 Malmin puistot -1 000
Siirretään alakohtaan  
8 04 02 01 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot +1 000
8 04 02 05 Pasilan puistot +102 000

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut projektialueiden rakentamista 
vuonna 2021. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräi-
den talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. 
Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokoh-
tien käyttämättä jäävillä määrärahoilla alakohtien välisinä sisäisinä siir-
toina.

Talousarviomäärärahojen siirtäminen

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden esirakentamiseen ei oltu varattu määrärahaa 
vuodelle 2021. Käyttö oli 12 000 euroa, joka koostui suunnittelun ja 
näytteenoton kustannuksista. Ylitys voidaan kattaa Projektialueiden 
esirakentamisen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahois-
ta.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen oli käytettävissä 3,9 milj. eu-
roa. Määrärahaa käytettiin 4,261 milj. euroa. Käyttö ylitti käytettävissä 
olevan määrärahan 0,361 milj. euroa, johtuen pääosin pilaantuneiden 
maiden käsittelystä. Määrärahan käyttö kohdistui Laajasalontien esira-
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kentamiseen, Kruunuvuoren asemakaava-alueen katujen esirakenta-
miseen ja Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston esirakentamiseen. Ylitys 
voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä määrära-
hasta.

Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämiin 
selvityksiin, toimenpiteisiin ja esirakentamiseen oli käytettävissä 0,3 
milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 0,463 milj. euroa, joka ylitti käytettä-
vissä olevan määrärahan 0,163 milj. euroa. Määräraha käytettiin uu-
sien projektialueiden teknistaloudellisten suunnitelmien tekemiseen. 
Ylitys voidaan kattaa Pasilan esirakentamisen käyttämättä jäävästä 
määrärahasta. 

Pasilassa esirakentamiseen oli käytettävissä ylitysoikeuksineen yh-
teensä 6,5 milj. euroa. Määrärahasta jäi käyttämättä 1,4 milj. euroa, 
koska esirakentamisurakan laskutus on viivästynyt. Käyttämättä jääväl-
lä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden esirakentamisen 
muiden alakohtien ylitystarpeita. 

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahteen oli käytettävissä 0,2 milj. euroa ja määrärahaa 
käytettiin 0,04 milj. euroa. Määräraha käytettiin Kansalaistorin korjauk-
siin. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektia-
lueiden katujen muiden alakohtien ylitystarpeita.

Kalasatamaan oli käytettävissä 11,4 milj. euroa sekä ylitysoikeutta 1,1 
milj. euroa ja siirtomäärärahaa 1,0 milj. euroa, yhteensä 13,5 milj. eu-
roa. Määrärahaa käytettiin 13,46 milj. euroa. Käyttämättä jäävällä mää-
rärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakoh-
tien ylitystarpeita.

Kruunuvuorenrantaan oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 18,9 milj. eu-
roa. Määrärahaa käytettiin 12,4 milj. euroa. Määrärahan alitus johtuu 
mm. urakoiden uudelleenaikatauluttamisesta sekä urakka-alueilta löy-
tyneistä pilaantuneista maista. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on 
mahdollista kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien ylitystar-
peita.

Pasilan katuihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 19,945 milj. euroa. 
Määrärahaa käytettiin 21,8 milj. euroa. Määrärahan ylitys johtuu pää-
osin Veturitien ja pohjoisten Ratapihakortteleiden urakan ennakoitua 
nopeammasta etenemisestä sekä urakoiden arvioitua suuremmasta 
laajuudesta. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden ala-
kohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.
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Kuninkaankolmioon oli käytettävissä 1,8 milj. euroa. Määrärahaa käy-
tettiin 2,3 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet Honkasuolla olivat Hon-
kasuontien katuyhteyden rakentaminen ja ajoyhteyden mahdollistami-
nen Vantaan puolelle. Kuninkaantammen alueella toteutettiin asunto-
tuotannon edellyttämiä katuja. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden 
katujen muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Kruunusiltoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 13,4 milj. euroa. 
Määrärahaa käytettiin 12,1 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä, 
koska urakat eivät edenneet suunnitellussa aikataulussa. Käyttämättä 
jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen 
muiden alakohtien ylitystarpeita.

Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen ei ollut 
osoitettu talousarviomäärärahaa. Määrärahaa käytettiin 0,015 milj. eu-
roa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden katujen muiden alakohtien 
käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmilla oli käytettävissä 1,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,4 milj. euroa. 
Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten johdosta. Käyttämättä jää-
vällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden katujen mui-
den alakohtien ylitystarpeita.

8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

Kamppi-Töölönlahden-alueen puistoihin ei ollut osoitettu talousarvio-
määrärahaa. Käyttö oli 200 euroa (sisäisiä tuntikirjauksia). Ylitys voi-
daan kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden muiden ala-
kohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Länsisataman puistoihin ja liikunta-alueisiin oli käytettävissä ylitysoi-
keuksineen 2,953 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin 1,37 milj. euroa. 
Määrärahaa jäi käyttämättä johtuen pääosin viiveistä Jätkäsaaren lii-
kuntapuiston rakentamisessa. Käyttämättä jäävällä määrärahalla on 
mahdollista kattaa projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden mui-
den alakohtien ylitystarpeita.

Pasilan puistoihin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 1,085 milj. euroa. 
Määrärahaa siirrettiin 0,15 milj. euroa uusien puistojen ja puistojen pe-
ruskorjauksen käyttöön. Käytössä oleva määräraha oli yhteensä 0,935. 
Määrärahaa käytettiin 1,04 milj. euroa. Määrärahalla rakennettiin Ko-
nepajanpuistoa. Ylitys voidaan kattaa projektialueiden puistojen ja lii-
kunta-alueiden muiden alakohtien käyttämättä jäävistä määrärahoista.

Malmin puistoihin oli käytettävissä 0,6 milj. euroa, josta käytettiin 0,1 
milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä kaavavalitusten takia. Käyttä-
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mättä jäävällä määrärahalla on mahdollista kattaa projektialueiden 
puistojen ja liikunta-alueiden muiden alakohtien ylitystarpeita.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talpa
Kanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 155
Kaupungin toimielinten siirtyminen sähköisistä kokouksista nor-
maaliin kokousmenettelyyn

HEL 2022-002403 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus kumosi 29.11.2021 § 897 tekemänsä päätöksen 
kaupungin toimielinten sähköisistä kokouksista 1.3.2022 lähtien.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimielinten sähköiset kokoukset eivät ole enää epidemiologisesti tar-
kastellen välttämättömiä. Normaalin kokousmenettelyn, jossa osallistu-
jat kokoontuvat samaan kokoustilaan, hyödyt päätöksenteolle ja vuoro-
vaikutukselle huomioon ottaen on perusteltua, että toimielimet siirtyvät 
normaaliin kokousmenettelyyn.

Helsingissä on seurattu epidemian aikana kaupungin sisäisissä ko-
kouksissa aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksia. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on kumonnut kokoontumisrajoitukset Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta maanantaina 14.2.2022 alkaen

Myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on suositellut työ-
nantajille, että laajasta etätyöstä voidaan 1. maaliskuuta alkaen siirtyä 
asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen.

Hallintosäännön 29 luvun 22a §:n 2 momentin mukaan kaupunginhalli-
tus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsi-
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naisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspai-
kalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla.

Kaupunginhallitus on 29.11.2021 § 897 päättänyt, että toimielimet voi-
vat varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä ko-
kouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristös-
sä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, 29.11.2021 alkaen 
toistaiseksi. Päätös on perustunut fyysisen kokoontumisen minimoimi-
seen epidemiatilanteessa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 156
Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 244 kos-
kien varautumisen toimeenpanoa koronavirus-tilanteessa Helsingin 
kaupungilla 28.10.-24.11.2021

HEL 2021-012153 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi kansliapäällikön päätökseen 24.11.2021 § 
244 tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64694

anna.kukkola(a)hel.fi
Hanna Laine, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 36172

hanna.e.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.12.2021.edit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen koskien 
kansliapäällikön päätöstä 24.11.2021 § 244.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii perustuslain huomioimista ja katsoo, 
että kaupunki ei voi suositella maskin tai visiirin vaatimista päätöksessä 
kuvaillulla tavalla. Oikaisuvaatimuksen mukaan Suomessa ei ole lain-
säädäntöä kasvomaskin tai visiirin käyttöön velvoittamiseen päätök-
sessä mainituissa tilanteissa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan toi-
menpiteet eivät lisäksi ole tarkoituksenmukaisia.
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Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii vetämään pois suosittelun ko-
ronapassin käyttöönotosta koko ravintoloiden aukioloajaksi. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä pitää suositusta selvästi perusteettomana ja lainvas-
taisena.

Viitaten päätöksen kohtaan "Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön 
koronapassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa, 
tai muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua ti-
laisuuteen esittämällä koronapassi"  oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, 
että asiakkaalle täytyy antaa mahdollisuus vaatia myös maksamansa 
lipunhinta takaisin täysimääräisenä. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, 
että kaupunki ei voi asettaa sopimukseen sellaista ehtoa, joka kajoaa 
lailla turvattuihin perus- ja ihmisoikeuksiin.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kansliapäällikkö päätti 24.11.2021 § 244 kehottaa toimialoja, virastoja 
ja liikelaitoksia toimeenpanemaan koronakoordinaatioryhmän ja johto-
ryhmän 28.10.-24.11.2021 tekemät linjaukset. Päätöksellä kaupunki 
omalta osaltaan toimeenpanee pääkaupunkiseudun koronakoordinaa-
tioryhmässä (PKS-koordinaatioryhmä) 22.11.2021 tehdyt linjaukset. 
Näitä linjauksia olivat mm. seuraavat oikaisuvaatimuksen kohteena 
olevat linjaukset: laajennetun maskinkäyttösuosituksen käyttöönotto ja 
suositus, että kaikki pääkaupunkiseudun ravintolat edellyttävät korona-
passia koko aukioloaikansa. 

Lisäksi samassa päätöksessä kaupunki on tehnyt ennakoivan linjauk-
sen tilanteisiin, joissa kaupungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin tai ra-
vintolatoimintaan asetetaan viranomaisrajoituksia. Oikaisuvaatimuksen 
kohteena on linjaus, jossa todetaan muun muassa, että mikäli tilaisuu-
teen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, asiakas ei saa mahdolli-
sesti maksamaansa lipunhintaa tai muuta vastiketta takaisin, sillä hä-
nellä on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi. 
Sopimusehtoihin kehotetaan lisäämään ennakoiva maininta asiasta.

Pääkaupunkiseudun (PKS) koronakoordinaatioryhmä on alueellinen 
ryhmä viranomaisyhteistyön koordinoimiseksi. Ryhmässä tehtyjen lin-
jausten toimeenpano arvioidaan toimivaltaisissa viranomaisissa. 

Kansliapäällikön päätöksen toimivaltaperusteena on hallintosäännön 
12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohta, jonka mukaan kansliapäällikkö 
päättää varautumisen toimeenpanosta.

Kansliapäällikkö kehottaa päätöksessään toimivaltaisia viranomaisia 
toimeenpanemaan koordinaatioryhmän linjaukset. 
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Linjaukset perustuvat koronaviruksen alueelliseen epidemiologiseen ti-
lannekuvaan ja tietoihin siitä, missä altistuksia ja jatkotartuntoja on ta-
pahtunut sekä näiden perusteella tehtyyn harkintaan tilannekuvan pe-
rusteella oikeasuhtaisista toimenpiteistä.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtakunnallinen ohjaus paikallisista ja alueellisista toimenpiteistä ko-
ronaepidemian leviämisen estämiseksi

Tartuntatautilain 6 §:n mukaan kuntien on järjestelmällisesti torjuttava 
tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. 
Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia 
edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimia-
lueellaan. Tartuntatautilain 9 §:n mukaan kunnan tartuntatautien vas-
tustamistyöhön kuuluu tartuntatautien ehkäisy, varhaistoteaminen ja 
seuranta, epidemian selvittämiseksi tai torjumiseksi tarvittavat toimen-
piteet sekä tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tut-
kimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus sekä hoitoon liittyvien infektioi-
den torjunta. Tähän tehtävään kuuluu 20.9.2021 päivitetyn hybridistra-
tegian toimintasuunnitelman mukaan muun muassa alueella yleisen in-
formaatio-ohjauksen antaminen väestölle sekä tarkemman sisältöoh-
jauksen antaminen väestölle ja muille toimijoille sovellettaessa lain mu-
kaisia toimenpiteitä. Lisäksi tähän tehtävään kuuluu informaation, mu-
kaan lukien suositusten, tuottaminen ja jakaminen.

Tartuntatautilain 58 i §:n mukaan, jos toiminnanharjoittaja edellyttää 
toiminnassaan 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimin-
taan osallistuvalta yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi 1 momen-
tissa tarkoitetun todistuksen esittämistä, 58 a §:n 2 ja 3 momentin no-
jalla annetuissa asetuksissa säädetyt asiakkaiden saapumista ja oles-
kelua, asiakaspaikkojen sijoittamista sekä asiakkaiden puhetta peittä-
vän äänentoiston käyttämistä ja musiikin soittamisen rajoittamista kos-
kevat velvoitteet, sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärärajoitukset se-
kä aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset taikka 58 tai 58 d §:ssä tarkoite-
tuissa covid-19-taudin leviämisen estämiseksi tehdyissä päätöksissä 
asetetut osallistujamäärää koskevat rajoitukset tai osallistujien sijoittu-
mista koskevat velvoitteet eivät koske kyseistä yleisötilaisuutta, tilaa tai 
toimintaa.

Epidemiologinen tilannekuva

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on perustunut pääkaupun-
kiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksiin, joiden taustalla on Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ajantasainen epidemiologinen 
tilannekuva. Tilannekuvan mukaan erityisesti rokottamattomat aikuiset, 
mutta myös alle 12-vuotiaat ylläpitivät epidemian ilmaantuvuutta kor-
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kealla tasolla. Tämän tulkittiin johtavan siihen, että rokotetutkin kohtasi-
vat virusta niin paljon, että ns. läpilyöntitartuntoja tuli. Tilanteeseen vai-
kutti myös tiedot rokotesuojan tehon hiipumisesta noin 4–6 kuukauden 
kohdalla toisesta rokoteannoksesta. Kaksi annosta saaneita rokotettuja 
joutui viikolla 46 (15.-21.11.2021) entistä enemmän sairaalahoitoon, 
tehohoidossa oli kuitenkin aivan valtaosin rokottamattomia potilaita. 
Epidemiaa tuli tämän vuoksi kyseisellä viikolla hillitä päätöksessä mai-
nituin keinoin ja rokotettujenkin tuli suojautua paremmin. 

Johtopäätökset

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että kaupunki ei voi suositella mas-
kin tai visiirin vaatimista päätöksessä kuvaillulla tavalla. Maskin käyttä-
mistä koskeva päätöksen kohta on luonteeltaan toiminnanharjoittajiin 
kohdistuva suositus. Se ei sellaisenaan luo velvoitteita toiminnanhar-
joittajille, eikä asiakkaille, vaan se toimii informaatio-ohjauksena toi-
minnanharjoittajille. Kunnalla on tartuntatautilain 6 §:n ja 9 §:n nojalla 
paitsi oikeus, myös velvollisuus toimia tartuntatautien leviämisen ehkäi-
semiseksi ja tällaisena toimintana tulee hybridistrategian toimintasuun-
nitelman mukaan kyseeseen myös toiminnanharjoittajille annetut alu-
eelliset suositukset, jotka perustuvat tietoon alueen epidemiologisesta 
tilanteesta. Yksityiset toiminnanharjoittajat voivat voimassaolevan lain-
säädännön mukaan lähtökohtaisesti harkintansa mukaan päättää, edel-
lyttävätkö ne osallistujilta kasvomaskin käyttöä. Oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevan päätöksen laajennettua maskisuositusta koskeva koh-
ta on siten lainmukainen. Suositus on myös ollut sisällöltään tarkoituk-
senmukainen marraskuun 2021 epidemiatilanteessa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunkia vetämään pois suosi-
tuksensa koronapassin käyttöönotosta koko ravintoloiden aukioloajaksi. 
Tässä päätöksen kohdassa on kyse kaupungin suosituksesta toimin-
nanharjoittajille siitä, miten tartuntatautilain 58 i §:ää olisi päätöshetken 
epidemiatilanteessa tarkoituksenmukaista tulkita. Tulkinta siitä, että ko-
ronapassia tulee edellyttää koko aukioloajan, on ollut tartuntatautilain 
58 i §:n sanamuodon mahdollistama, ja pykälän esitöistä on käynyt ilmi 
lainsäätäjän tarkoitus, että pykälää tulisi tulkita näin. Pykälän sanamuo-
toa on sittemmin muutettu niin, että koronapassin edellyttäminen koko 
aukioloajan todetaan pykälässä nimenomaisesti. Kaupungin suositus 
on siten ollut sekä lainmukainen että marraskuun 2021 epidemiatilan-
teessa tarkoituksenmukainen. Kaupunki on voinut suositella korona-
passin vaatimista koko ravintolan aukioloajalle. 

Päätöksen kohdassa "Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koro-
napassi, asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa, tai 
muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus osallistua tilai-
suuteen esittämällä koronapassi" on kyse ilmoituksesta siitä, miten 
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kaupunki lähtökohtaisesti tulkitsee sopimusehtoja. Päätös ei estä asia-
kasta käyttämästä oikeuksiaan kuluttajana, vaan päätöksestä huolimat-
ta asiakas voi esittää vaatimuksen sopimuksen purkamisesta, hinnan 
palauttamisesta tai hinnan alentamisesta. Mahdollinen vaatimus käsi-
tellään tapauskohtaisesti, ja asiakkaan vaatimukseen annetaan vas-
taus. 

Oikaisuvaatimuksen muodolliset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n 3 momentin 
mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit-
semän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tie-
toverkossa.

Päätöspöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
25.11.2021 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 
1.12.2021. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä määräajassa. Oi-
kaisuvaatimus käsitellään kaupunginhallituksessa, joka on asiassa toi-
mivaltainen toimielin.

Lopuksi

Kaupungissa täytäntöönpantavista koronakoordinaatioryhmien linjauk-
sista tehdään kansliapäällikön varautumisen toimeenpanoa koskevat 
koontipäätökset. Näiden viranhaltijapäätösten kautta kuntalaisilla on 
mahdollisuus seurata kaupungissa toteutettavia koronavirusepidemian 
leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näin toteutuu kootusti 
myös mahdollisuus saattaa linjauksiin perustuvat toimenpiteet oikaisu-
vaatimusviranomaisen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva toimenpide on kohdennettu ja ra-
jattu alueen viranomaisten harkinnan mukaisesti siihen, mikä on tehok-
kainta ja oikeasuhtaisinta alueellisen epidemiologisen tilannekuvan, tar-
tunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asian-
tuntijatiedon sekä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin perusteella.
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Oikaisuvaatimus tulee hylätä, sillä siinä ei ole esitetty sellaisia lailli-
suus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta päätöstä 
olisi muutettava.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola(a)hel.fi
Hanna Laine, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 36172

hanna.e.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.12.2021.edit

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 24.11.2021 § 244

HEL 2021-012153 T 00 01 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia toi-
meenpanemaan seuraavat koordinaatioryhmän ja johtoryhmän 28.10.-
24.11.2021 tekemät linjaukset: 

 Helsinki omalta osaltaan toimeenpanee pääkaupunkiseudun koro-
nakoordinaatioryhmässä 22.11.2021 tehdyt seuraavat linjaukset:

o Otetaan käyttöön laajennettu maskinkäyttösuositus. Ro-
kotussuojan tasosta riippumatta maskinkäyttöä suositel-
laan kaikille 12 vuotta täyttäneille julkisissa sisätiloissa ja 
liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Mas-
kinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa 
kuudennesta luokasta lähtien. Toiminnanharjoittajien 
suositellaan vaativan maskinkäyttöä yleisötilaisuuksissa, 
kaupoissa ja muissa asiakastiloissa niin asiakkailta kuin 
henkilökunnalta. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

o Otetaan käyttöön laaja etätyösuositus. Etätyötä tehdään 
kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäises-
tikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositel-
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laan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kai-
kissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mah-
dollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee por-
rastaa. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä arvioida 
huolellisesti. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

o PKS-koordinaatioryhmä suosittelee kaikkia pääkaupunki-
seudun ravintoloita edellyttämään koronapassia koko au-
kioloaikansa. Kaikilla ravintoloilla ja kahviloilla on mahdol-
lisuus ottaa koronapassi käyttöön ja näin vapautua asia-
kasmäärärajoituksista. Mikäli ravintola ei ota koronapas-
sia käyttöön, tulee anniskeluravintolan paikat rajata 50 
prosenttiin ja muiden ravintoloiden 75 prosenttiin.

 Konserniyhteisöille tullaan antamaan toimiohje (pormestari) palve-
luita koskevista rajoituksista ja suosituksista. Pormestari päättää 
kehottaa Helsingin kaupungin tytäryhteisöjä toimimaan siten, että:

o Otetaan käyttöön laajennettu maskinkäyttösuositus. Ro-
kotussuojan tasosta riippumatta maskinkäyttöä suositel-
laan kaikille 12 vuotta täyttäneille julkisissa sisätiloissa ja 
liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Mas-
kinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa 
kuudennesta luokasta lähtien. Toiminnanharjoittajien 
suositellaan vaativan maskinkäyttöä yleisötilaisuuksissa, 
kaupoissa ja muissa asiakastiloissa niin asiakkailta kuin 
henkilökunnalta. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

o Otetaan käyttöön laaja etätyösuositus. Etätyötä tehdään 
kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäises-
tikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositel-
laan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kai-
kissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mah-
dollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee por-
rastaa. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä arvioida 
huolellisesti. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

o Suositellaan kaikkia pääkaupunkiseudun ravintoloita edel-
lyttämään koronapassia koko aukioloaikansa. Kaikilla ra-
vintoloilla ja kahviloilla on mahdollisuus ottaa koronapassi 
käyttöön ja näin vapautua asiakasmäärärajoituksista. Mi-
käli ravintola ei ota koronapassia käyttöön, tulee anniske-
luravintolan paikat rajata 50 prosenttiin ja muiden ravinto-
loiden 75 prosenttiin.

 Koronatilanteen huononnuttua on tarve tiukentaa uudelleen maske-
ja koskevia linjauksia työpaikoilla.

o Henkilöstöä velvoitetaan käyttämään kasvomaskia:
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 työpaikalla järjestettävissä kokouksissa, koulutuk-
sissa ja muissa henkilöstön yhteisissä tilaisuuksis-
sa 

 alakouluikäisten ja sitä vanhempien lasten kanssa 
työskennellessä (esim. koulujen henkilökunta)

 kun asiakkaille suositellaan maskin käyttöä (esim. 
asiakastilat, koulut, yleisötilaisuudet)

 kun työskennellään riskiryhmiin kuuluvien asiak-
kaiden parissa

 kun paikallisen vaarojen arvioinnin perusteella kat-
sotaan maskin käyttö tarpeelliseksi.

o Koko henkilöstölle, rokotussuojasta riippumatta, suositel-
laan maskin käyttöä aina kun, 
 työntekijä matkustaa joukkoliikenteessä 
 työntekijä työskentelee samoissa tiloissa muiden 

henkilöiden kanssa tai liikkuu työpaikan yleisissä ti-
loissa. 

o Maskia ei tarvitse käyttää kun,
 työskennellään tilassa yksin.

o Päätös tulee voimaan 25.11.2012 ja on voimassa 
16.1.2022 asti.

 Koronatilanteen heikennyttyä on myös kokoontumis- ja kokouskäy-
täntöjä syytä tarkentaa.  

o 25.11.2021 alkaen kaupunki omassa toiminnassaan suo-
sii joko kokonaan tai osittain etänä pidettäviä kokouksia ja 
tilaisuuksia. Lähitapaamisten tarpeellisuus on syytä ar-
vioida huolellisesti. Lähitilaisuuksissa on maskin käyttö-
velvoite. Lähitapaamisten osallistujamäärää ei ole rajoitet-
tu, mutta henkilöstömäärältään suuria tilaisuuksia tulee 
välttää. Tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa riittävä 
väljyys tiloissa.

o Lähitilaisuuksissa järjestäjän vastuulla on huolehtia, että 
kokouksissa noudatetaan voimassa olevia ohjeita henki-
lökunnan ja asiakkaiden terveysturvallisuudesta sekä vi-
ranomaisrajoituksia. Tilaisuuksiin ei saa osallistua oirei-
sena. 

o Päätös on voimassa 16.1.2022 saakka. 
o Toimielinten kokouksista päätetään erikseen.

 Kaupunki on tehnyt ennakoivan linjauksen tilanteisiin, joissa kau-
pungin järjestämiin yleisötilaisuuksiin tai ravintolatoimintaan asete-
taan viranomaisrajoituksia.

o Koronatodistus otetaan käyttöön sisäänpääsyn tai toimin-
taan osallistumisen edellytyksenä kaikissa kaupunkikon-
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sernin omassa käytössä olevissa ravintolatiloissa ja ylei-
sötilaisuuksissa silloin kun lainsäädäntö sen mahdollistaa 
ja kun se on tilan tai tapahtuman olosuhteet huomioon ot-
taen mahdollista.

o Koronatodistus tulee ottaa käyttöön poikkeuksetta ja koko 
aukioloajaksi, vaikka esimerkiksi asiakkaita olisi vähem-
män kuin viranomaisrajoitukset määrittelevät.

o Konsernitoimijoille annetaan asiassa pormestarin toimioh-
je. Markkinaehtoisesti toimivien kaupungin yhtiöiden sekä 
kaupungin tiloissa toimivien ulkopuolisten vuokralaisten 
suositellaan toimivan vastaavalla tavalla. 

o Jos tilaisuuteen tai tilaan otetaan käyttöön koronapassi, 
asiakas ei saa mahdollisesti maksamaansa lipunhintaa tai 
muuta vastiketta takaisin, sillä hänellä on mahdollisuus 
osallistua tilaisuuteen esittämällä koronapassi. Sopimu-
sehtoihin kehotetaan lisäämään ennakoiva maininta 
asiasta. Mikäli asiakas on ostanut lipun ennen sopimu-
sehtomuutosta, vaihtoehtona voidaan asiakkaan vaati-
muksesta tarjota esimerkiksi lippujen siirtämistä myö-
hempään ajankohtaan. 

o Mikäli lainsäädäntö mahdollistaa koronapassin käyttööno-
ton myös muulloin kuin rajoitusten voimassaolon aikana, 
koronapassin käytöstä näissä tilanteissa annetaan tar-
kemmat ohjeet.  

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää varautumisen toimeenpanosta. Edellä todetut toi-
menpiteet on käsitelty ja linjattu kaupungin koronaviruskoordinaatio-
ryhmässä ja tarvittavilta osin kaupungin johtoryhmässä.

Kansliapäällikkö on päättänyt 13.3.2020 § 57, 18.3.2020, § 66, 
20.3.2020 § 70, 25.3.2020 § 73, 29.3.2020 § 77, 4.4.2020 § 88, 
9.4.2020 § 92, 17.4.2020 § 95, 22.4.2020 § 98, 24.4.2020 § 101, 
4.5.2020 § 106, 12.5.2020 § 115, 16.5.2020 § 117, 25.5.2020 § 119, 
5.6.2020 § 138, 17.6.2020 § 157, 30.6.2020 § 175, 2.7.2020 § 177, 
6.8.2020 § 186, 13.8.2020 § 189, 26.8.2020 § 196, 3.9.2020 § 201, 
10.9.2020 § 206, 17.9.2020 § 210, 2.10.2020 § 219, 7.10.2020 § 223, 
15.10.2020 § 227, 21.10.2020 § 231, 29.10.2020 § 238, 5.11.2020 § 
243, 11.11.2020 § 246, 23.11.2020 § 261, 3.12.2020 § 279, 
12.12.2020 § 286, 18.12.2020 § 295, 21.12.2020 § 307, 28.12.2020 § 
312, 14.1.2021 § 8, 21.1.2021 § 15, 27.1.2021 § 19, 3.2.2021 § 24, 
10.2.2021 § 28, 17.2.2021 § 38, 24.2.2021 § 51, 3.3.2021 § 53, 
3.3.2021 § 55, 11.3.2021 § 58, 17.3.2021 § 65, 24.3.2021 § 75, 
31.3.2021 § 85, 14.4.2021 § 94, 26.4.2021 § 99, 29.4.2021 § 103, 
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5.5.2021 § 108, 16.5.2021 § 111, 19.5.2021 § 116, 27.5.2021 § 120, 
2.6.2021 § 133, 9.6.2021 § 138, 16.6.2021 § 142, 23.6.2021 § 149, 
1.7.2021 § 157, 28.7.2021 § 162, 6.8.2021 § 165, 11.8.2021 § 167, 
19.8.2021 § 172, 25.8.2021 § 176, 1.9.2021 § 186, 9.9.2021 § 194, 
15.9.2021 § 201, 22.9.2021 § 204, 29.29.2021 § 210, 6.10.2021 § 212 
ja 28.10.2021 § 223 edellisen kerran varautumisesta. Edellä todettujen 
toimenpiteiden tarkemmat perustelut kirjataan tarpeen mukaan myö-
hemmin valmistuvassa perustelumuistiossa.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 157
Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen 22.12.2021 § 54 
Helsingin kaupungille esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta 
koskien kaupungin toimintaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio -
nimisessä yhtiössä

HEL 2018-007370 T 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, koska siinä ei ole 
esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden 
johdosta kaupunginlakimiehen päätöstä olisi muutettava tai joiden joh-
dosta päätös olisi kumottava. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Alhonnoro, lakimies, puhelin: 310 36452

leena.alhonnoro(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 7.1.2022, liitteet, lasku ym
2 Oikaisuvaatimus 7.1.2022
3 Oikaisuvaatimus, täydennys 10.1.2022
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus koskee kaupunginlakimiehen päätöstä, jolla on hylätty 
********** vahingonkorvausvaatimukset. Vahingonkorvausvaatimukset 
ovat liittyneet kaupungin toimintaan Kiinteistö Oy Maatullinaukio -
nimisessä yhtiössä. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänelle on ai-
heutunut vahinkoa kaupungin toiminnan vuoksi liikaa maksetun yhtiö-
vastikkeen muodossa, sekä siitä syystä, että kiinteistöyhtiö ei ole viivy-
tyksettä käsitellyt hänen muutostyölupa-asiaansa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutunei-
den kulujen osalta



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 118 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/15
28.02.2022

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

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunginlakimiehen päätöksen 
oikaisemista siten, että hänelle korvataan kaupungin osakeyhtiölain 
vastaisesta menettelystä Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneet 
ylimääräiset kulut yhteensä 10.111,00 euroa 7 % korkoineen. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä katsoo, että ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta 
yhtiölle aiheutuneet kustannukset olisivat kuuluneet kaupungin makset-
tavaksi. Ilmanpuhdistuslaitteiden hankintaa koskevaa asiaa ei oltu käsi-
telty yhtiön hallituksessa. Yhtiölle aiheutui ilmanpuhdistuslaitteiden 
vuokrauksesta 116.762 euron kustannukset.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Kiinteistö Oy Maatullinaukion 
omistaman rakennuksen tilojen sisäilmassa esiintyneet puutteet ovat 
aiheutuneet ilmastoinnin virheellisistä säädöistä ja siitä, että kaupunki 
on muuttanut luvattomasti tilojen käyttötarkoitusta. Kaupunki on remon-
toinut tilojaan ilman hallituksen lupaa. Erityisen tarkastuksen suorittanut 
tilintarkastaja ei ole huomannut, että asiassa on syyllistytty törkeään 
kirjanpitorikokseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on liittänyt vaatimuksensa tueksi tositteita.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset muutostyölupa-asian käsittelyn viivästymisen aiheut-
tamien vahinkojen osalta

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut kaupunginlakimiehen päätöksen 
oikaisemista siten, että hänelle korvataan kaupungin toiminnasta Kiin-
teistö Oy Maatullinaukiossa aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 
25.740,00 euroa 7 % korkoineen. Vaatimusta on perusteltu sillä, että 
oikaisuvaatimuksen tekijän muutostyölupa-asian käsittely yhtiön halli-
tuksessa on kestänyt kolmetoista kuukautta. Oikaisuvaatimuksen teki-
jän mukaan kaupunki on tehnyt suuria remontteja ilman yhtiön hallituk-
sen lupaa. Muutostyölupa-asian käsittelyn viivästyessä osakkeenomis-
tajia ei ole oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kohdeltu tasapuolisesti.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointi

Kustannusten jakautuminen lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ilman-
puhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutuneiden kulujen osalta

Kaupunginlakimiehen päätöksessä 22.12.2021 § 54 on todettu, että 
keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä vastuu tilojen ja rakennuksen 
huollosta ja korjauksesta aiheutuneista kustannuksista jakautuu yhtiö-
järjestyksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajien ja yhtiön kes-
ken. Päätöksessä on todettu, että kun ilmanvaihdon järjestäminen ja 
siitä aiheutuneet kulut kuuluvat yhtiön vastuulle, myös ilmanvaihdon 
toiminnan puutteellisuudesta aiheutuneet kulut kuuluvat yhtiön vastuul-
le. Vastuu kustannusten jakautumisesta lain ja yhtiöjärjestyksen mää-
räysten mukaisesti on siten selvitetty.
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Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että kaupungin tiloissaan tekemien 
luvattomien muutostöiden seurauksena tehdyt muutokset tilojen käyttö-
tarkoituksissa sekä ilmanvaihdon virheelliset käyntiajat olisivat aiheut-
taneet ilmanvaihdon puutteellisuudet. Tältä osin kaupunginlakimiehen 
päätöksessä on viitattu erityisen tarkastuksen suorittaneen tilintarkasta-
jan lausuntoon, jonka mukaan rakennuksen hoidossa ilmenneet puut-
teellisuudet ovat vaikuttaneet sisäilmaongelmiin. Edelleen tilintarkasta-
jan lausunnon mukaan yhtiö vastaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon toi-
mivuudesta rakennuksessa, rakenteiden ja sisätilojen kosteusvaurioista 
sekä niiden saneerauskorjauksesta. Lausunnon mukaan ilmanpuhdis-
tuslaitteista aiheutuneet vuokrakulut ovat kuuluneet yhtiön vastattaviksi. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut eivät näin ollen anna aihetta 
arvioida asiaa kaupunginlakimiehen päätöksestä poikkeavalla tavalla.

Kaupungin vastuu hallituksen menettelystä muutostyölupa-asian käsittelyn viiväs-
tymisen aiheuttamien vahinkojen osalta

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa, 
koska yhtiön hallitus ei ollut viivytyksettä käsitellyt hänen muutostyölu-
pa-asiaansa, eikä osakkeenomistajia ole kohdeltu yhdenmukaisesti.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä todetun mukaisesti yhtiön hallitus 
huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on teh-
tävässään säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle taikka muuten osakeyhtiölakia 
tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
tanut yhtiölle tai osakkeenomistajalle. (Osakeyhtiölaki 6 luku 2 § 1 mom 
ja 22 luku 1 § 1 ja 2 mom). Osakeyhtiön hallituksen jäsen toimii siten 
omalla vastuullaan henkilökohtaisessa luottamustehtävässä huoleh-
tiessaan yhtiön hallinnosta ja toiminnasta siitä riippumatta kuka hänet 
tehtävään on asettanut.

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on edelleen todettu, että työnantaja 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai 
laiminlyönnillään työssään aiheuttaa. Kaupunki ei ole vahingonkorvaus-
lain mukaisesti vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiön hallituksen jä-
senen tehtävässään mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. (Vahin-
gonkorvauslaki 3 luku 1 § 2 mom).

Kaupunginlakimiehen päätöksessä on lisäksi todettu, ettei kaupunki ole 
myöskään osakkeenomistajana vahingonkorvausvastuussa osakeyh-
tiölain 22 luvun 2 §:n mukaan, kun asiassa ei ole edes väitetty kaupun-
gin osakkeenomistajana vaikuttaneen hallituksen jäseniin siten, että 
osakkeenomistajien yhdenvertaisuus yhtiön hallinnossa jäisi väitetysti 
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toteutumatta taikka muutoinkaan toimineen tavalla, josta aiheutuisi vaa-
timuksen esittäjälle vahinkoa.

Kaupunginlakimiehen päätöksen perusteluista ilmenee, että oikaisu-
vaatimuksen tekijän esittämiä vaatimuksia on arvioitu soveltuvien 
säännösten mukaisesti, eikä vahingon korvaamiselle todettu olevan pe-
rusteita.

Oikaisuvaatimus on hylättävä, koska asiassa ei ole esitetty sellaisia 
uusia perusteluja tai seikkoja, joiden perusteella kaupunginlakimiehen 
päätöstä olisi muutettava taikka joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Oikaisuvaatimuksen muodolliset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran- 
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oi-
kaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kaupunginlakimiehen päätöstä 22.12.2021 § 54 koskeva pöytäkirjanote 
on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 22.12.2021 postitse 
tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Helsingin kaupunginhallitukselle 
osoitettu oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 7.1.2022. 
Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on siten 
saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on täy-
dentänyt oikaisuvaatimustaan 10.1.2022 ja 18.1.2022.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-
oikeudelta. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan kor-
vausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasias-
sa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Alhonnoro, lakimies, puhelin: 310 36452

leena.alhonnoro(a)hel.fi

Liitteet
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1 Oikaisuvaatimus 7.1.2022, liitteet, lasku ym
2 Oikaisuvaatimus 7.1.2022
3 Oikaisuvaatimus, täydennys 10.1.2022
4 Oikaisuvaatimus, täydennys 18.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 
22.12.2021 § 54

HEL 2018-007370 T 03 01 00

Päätös

Kaupunginlakimies hylkää Helsingin kaupungille esitetyt vahingonkor-
vausvaatimukset.  

Päätöksen perustelut

********** asiamiehenään ********** on vaatinut Kiinteistö Oy Maatulli-
naukion osakkeenomistajana

1. Helsingin kaupungille toimittamassaan kirjeessä kaupunkia korva-
maan kaupungin väitetystä toiminnasta Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa 
aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 10.111,00 euroa 7 % korkoi-
neen. Määrä muodostuu väitetysti liikaa maksetuista yhtiövastikkeista 
tilikausien 2011 ja 2012 aikana.

2. Helsingin kaupungille toimittamassaan kirjeessä kaupunkia korva-
maan kaupungin väitetystä toiminnasta Kiinteistö Oy Maatullinaukiossa 
aiheutuneita ylimääräisiä kuluja yhteensä 25.740,00 euroa 7 % korkoi-
neen. Määrä muodostuu väitetysti siitä, että yhtiö ei ole viivytyksettä 
käsitellyt vaatimuksen esittäjän muutostyölupa-asiaa tilikausien 2015 ja 
2016 aikana.  

Vaatimuksen esittäjän vaatimus kohdassa 2 perustuu hänelle aiheutu-
neisiin hallitsemistaan tiloista suoritettaviin yhtiövastikekuluihin, joita 
hän on maksanut hallitsemiensa tilojen ollessa tyhjillään.

Vaatimuskohtaa 1 koskevat vaatimuksen esittäjän esittämät perusteet

Vaatimuksen esittäjä on perustellut vaatimuksiaan sillä, että kaupunki 
olisi oikeudettomasti siirtänyt ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrista aiheu-
tuneet kustannukset yhtiön kirjanpitoon ja että kaupunki olisi toiminut 
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ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausasiassa tosiasiallisesti omissa nimis-
sään. Vaatimuksen esittäjä on edelleen esittänyt, että kaupunki olisi 
tehnyt ilmanpuhdistuslaitteiston vuokrasopimuksen ja että vuokraus-
kustannukset olisivat siten kuuluneet kaupungin maksettaviksi. Vaati-
muksen esittäjän mukaan asiaa ei olisi käsitelty yhtiön hallituksen ko-
kouksessa ja että yhtiökokouksessa osakkeenomistajia olisi harhautet-
tu hyväksymään ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta aiheutuneet 
kulut yhtiön kirjanpidossa kirjaamalla ne saneerauskorjauksen kustan-
nuksiksi. Vaatimuksen esittäjän mukaan asiasta ei olisi mainittu tilin-
päätöksen liitteenä olevassa toimintakertomuksessa tai muissa liitetie-
doissa. Lisäksi perusteluissa on väitetty yhtiön hallituksen irtisanoneen 
ilmanpuhdistuslaitteiston vuokrasopimuksen asian selvittyä pienosak-
kaille. Vaatimuksen esittäjän näkemyksen mukaan erityinen tarkastus 
ei ratkaisisi sitä, kenelle vastuu ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrauksesta 
on kuulunut.

Tapahtumainkulku vaatimuskohdan 1 osalta

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Maatullinaukio –nimisessä keskinäi-
sessä kiinteistöosakeyhtiössä (jäljempänä ”yhtiö”) liike- ja toimistotilo-
jen hallintaan oikeuttavia osakkeita. 

Tilikausien 2011-2012 aikana Helsingin kaupungin osakeomistuksensa 
perusteella hallinnoimat tilat ovat olleet sosiaali- ja terveysviraston (ny-
kyinen sosiaali- ja terveystoimiala) käytössä. Yhtiön omistamassa ra-
kennuksessa ja erityisesti kaupungin hallitsemissa tiloissa tehtyjen tut-
kimusten perusteella todettiin sisäilman laadussa olleen puutteita. Il-
manlaadun parantamiseksi tiloihin päätettiin hankkia ilmanpuhdistus-
laitteet. Kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto luopui tilojen käytöstä 
maaliskuussa 2012 ja niissä toteutettiin ilmanlaadun parantamiseen 
tähtääviä korjaustöitä keväällä 2012. 

Aluehallintovirasto antoi 20.1.2015 päätöksen osakeyhtiölain 7 luvun 7 
§:n mukaisen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä. Erityisen 
tarkastuksen kohteena olivat tilikaudet 1.1.-31.12.2011 ja 1.1.-
31.12.2012 sekä ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausmenettelyn oikeelli-
suuden selvittäminen. Erityisestä tarkastuksesta annetun lausunnon 
25.4.2016 mukaan Helsingin kaupungin hallitsemiin tiloihin oli hankittu 
ilmanpuhdistuslaitteet. 

Erityisessä tarkastuksessa on todettu yhtiön omistamassa rakennuk-
sessa tehtyjen tutkimusten mukaisesti, että ilmanvaihdon toimivuudes-
sa on ollut sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja että rakennukses-
sa on ollut lisäksi kosteusvaurioita. Havaittujen puutteiden vuoksi tili-
kaudella 2012 toteutetun rakennuksen ulkokuoren tiivistyskorjauksen ja 
sisätilojen saneerauksen kustannukset olivat noin 140.000 euroa.
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Erityisestä tarkastuksesta annetussa lausunnossa on lisäksi todettu, et-
tä yhtiön hallitus on käsitellyt ilmanpuhdistuslaitteiden vuokrausasiaa 
kokouksessaan 20.6.2011. Toimitusjohtaja oli allekirjoittanut ilmanpuh-
distuslaitteiden vuokrausta koskevan sopimuksen, johon tilaajaksi on 
merkitty kaupunki. Yhteyshenkilöksi oli merkitty kaupungin työntekijöitä. 
Yhtiön hallituksen kokouksessa 28.2.2012 päätettiin irtisanoa ilman-
puhdistuslaitteiden vuokrasopimus. Vastaavasti yhtiön hallituksen ko-
kouksessa 13.4.2012 päätettiin rakennuksen korjaustöiden aloittami-
sesta. 

Lausunnon mukaan rakennuksen hoidossa ilmenneet puutteellisuudet 
ovat vaikuttaneet sisäilmaongelmiin. Edelleen lausunnon mukaan yhtiö 
vastaa lähtökohtaisesti ilmanvaihdon toimivuudesta rakennuksessa, 
rakenteiden ja sisätilojen kosteusvaurioista sekä niiden saneerauskor-
jauksesta. Lausunnon mukaan ilmanpuhdistuslaitteista aiheutuneet 
vuokrakulut ovat kuuluneet yhtiön vastattaviksi.

Vaatimuksen esittäjä on toimittanut Patentti- ja rekisterihallituksen tilin-
tarkastusvalvonnalle 26.2.2018 ja 27.9.2018 kantelun toimitetusta eri-
tyisestä tilintarkastuksesta. Kantelun johdosta Tilintarkastusvalvonta on 
antanut ratkaisunsa 20.12.2018, jonka mukaan erityiseksi tilintarkasta-
jaksi määrätyn tilintarkastajan väitettyä virheellistä toimintaa yhtiön eri-
tyisen tarkastuksen yhteydessä ei viedä tilintarkastuslautakunnan käsi-
teltäväksi.

Kustannusten jakautuminen lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti

Asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan keskinäisen 
kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että asunto-
osakeyhtiölakia ei sovelleta yhtiöön tai että yhtiöön sovelletaan tiettyjä 
asunto-osakeyhtiölain säännöksiä.

Osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajan 
on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla osakeyhtiölain 
tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan vahinko, joka on aiheutettu yhtiön 
lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huo-
limattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolel-
lisesti.

Yhtiön tarkasteltavien tilikausien aikana voimassa olleen yhtiöjärjestyk-
sen 2 §:n mukaan yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksen liike-, toimisto- 
tai varastotilaa.
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Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentin mukaan osakkaiden hallitsemista ti-
loista suoritettavan hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruuden vahvistaa 
yhtiökokous maksettavaksi suhteellisesti lattiapinta-alan mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistajien on 
suoritettava sen suuruista vastiketta, että se yhdessä yhtiön välittö-
mässä hallinnassa olevista tiloista saatavan vuokratulon kanssa riittää 
yhtiön kaikkien menojen peittämiseen. 

Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan osakas korjaa kustannuksellaan kaik-
ki huoneiston sisäpuoliset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot. 

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan muissa kohdin noudatetaan osakeyh-
tiölain määräyksiä.

Kiinteistö Oy Maatullinaukio on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Kes-
kinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä vastuu tilojen ja rakennuksen huol-
losta, korjauksesta ja käytöstä aiheutuneista kustannuksista jakautuu 
yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajien ja yhtiön 
kesken siten, että osakkeenomistajien nimenomaiselle vastuulle kuulu-
vista kuluista ja huollosta osakkeenomistajat vastaavat itse ja vastaa-
vasti yhtiön vastuulle kuuluvista huolloista, korjauksista ja kuluista vas-
taa yhtiö.  

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan vastuulle kuuluvat huoneis-
ton sisäpuoliset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot. Osakkaan tulee maksaa it-
se näiden huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kustannukset. Muilta 
osin, kuten rakennuksen rakenteiden sekä ilmanvaihdon osalta vastuu 
huollosta ja käytöstä aiheutuneista kustannuksista kuuluu yhtiölle yh-
tiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti. Samaisen yhtiöjärjestysmää-
räyksen mukaisesti osakkaat maksavat hoito- ja rahoitusvastiketta lat-
tiapinta-alan mukaan yhtiöjärjestyksen mukaisilla kertoimilla yhtiöko-
kouksessa vahvistetun määrän. 

Kun ilmanvaihdon järjestäminen, huolto, korjaukset ja siitä aiheutuneet 
kulut kuuluvat yhtiön vastuulle, myös ilmanvaihdon toiminnan puutteel-
lisuudesta aiheutuneet kulut, kuten tässä tapauksessa ilmanvaihtolait-
teiden hankinnasta aiheutuneet kulut, kuuluvat yhtiön vastuulle. Viime 
kädessä ilmanvaihtoon kuuluvien korjausten rahoittamisesta vastaavat 
osakkaat yhtiövastikkeen muodossa siitä riippumatta, missä osassa ra-
kennusta ja kenen hallitsemissa tiloissa puutteellisuudet ja korjaustarve 
esiintyy. Vastuunjaon kannalta on merkityksetöntä, että yhtiön vastuulle 
kuuluvan ilmanvaihdon toiminnan puutteellisuuden vuoksi hankittu il-
manvaihtolaitteisto on jouduttu sijoittamaan kaupungin hallitsemiin tiloi-
hin.
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Vaatimuksen esittäjä on väittänyt, että kaupungin oma aktiivisuus il-
manvaihdon puutteiden korjaamiseksi merkitsisi samalla sitä, että vas-
tuu ilmanvaihdon toiminnan puutteista aiheutuneista kuluista kuuluisi 
osakkeenomistajalle. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yh-
tiölle hoitovastiketta yhtiöjärjestyksen osoittaminen maksuperusteiden 
mukaisesti. Osakkeenomistaja voi myös vaatia yhtiöltä, että sen on 
huolehdittava vastuunsa piiriin kuuluvista korjaustarpeista, jotta kukin 
osakkeenomistaja voi turvallisesti ja määräysten mukaisesti käyttää 
hallitsemiaan tiloja.

Kaupunkiin palvelussuhteessa olevat, yhtiön hallituksen jäseninä toimi-
neet henkilöt ovat hyvän hallitustavan velvoittamina pyrkineet edistä-
mään ilmanvaihdon puutteellisuuksien korjaamista sen vuoksi, että 
osakkeenomistajat voisivat turvallisesti käyttää hallitsemiaan tiloja. Väi-
te, jonka mukaan osakkeenomistajan aktiivisuus asioiden edistämises-
sä siirtäisi vastuun yhtiölle kuuluvista asioista osakkeenomistajalle on 
lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumaton. 

Edellä mainituilla perusteilla vaatimuksen esittäjän korvausvaatimukset 
kohdassa 1 ovat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumattomia.

Vaatimuskohtaa 2 koskevat vaatimuksen esittäjän esittämät perusteet

Vaatimuksen esittäjä on perustellut vaatimusta muutostyölupa-asian 
viivästymisestä aiheutuneista kuluista sillä, että tapahtuma-aikana halli-
tuksen jäsenenä ja sen puheenjohtajana on toiminut Helsingin kaupun-
gin nimittämä kaupungin palveluksessa oleva työntekijä. Vaatimuksen 
esittäjän mukaan työnantaja olisi vastuussa työntekijöidensä toimista.

Vaatimuksen esittäjä on lisäksi esittänyt, että kaupunki ei olisi kohdellut 
yhtiön osakkeenomistajia tasapuolisesti teettäessään hallitsemissaan 
tiloissa muutostöitä ilman hallituksen lupaa. Vaatimuksen esittäjä on 
katsonut kaupungin yhtiön hallitukseen nimittämän, kaupunkiin palve-
lussuhteessa olevan henkilön viivytelleen vaatimuksen esittäjän huo-
neiston muutostyölupa-asian käsittelyä tahallisesti. Muutostyöluvan kä-
sittelyn viivästyminen on aiheuttanut vaatimuksen esittäjälle väitetysti 
vahinkoa. 

Vaatimuksen esittäjä on kertomansa mukaan maksanut yhtiövastiketta 
tyhjillään olevista tiloista 13 kuukauden ajan ennen muutostyöluvan 
saantia. Vaatimuksen esittäjän mukaan hänellä olisi ollut omistamilleen 
osakkeille ostaja, joka osti ne vasta 13 kuukauden odotuksen jälkeen.

Tapahtumainkulku vaatimuskohdan 2 osalta

Vaatimuksen esittäjä on osakkeenomistajana päivännyt osakkaan il-
moituksen huoneiston muutostyöstä 23.11.2015. Yhtiön toimitusjohtaja 
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on välittänyt 25.11.2015 kerrotun muutostyölupa-asian eteenpäin yh-
tiön hallitukselle. Hallitus on antanut luvan osakkeenomistajan muutos-
töille 31.8.2016. 

Vaatimuksen esittäjä on esittänyt Helsingin kaupungille vaatimuksen, 
jonka mukaan kaupungin tulisi korvata hänelle väitetysti aiheutunut va-
hinko, joka perustuu hänen hallitsemistaan tiloista suoritettaviin yhtiö-
vastikekuluihin, joita hän on joutunut maksamaan hallitsemiensa tilojen 
ollessa tyhjillään.

Kaupungin vastuu hallituksen menettelystä muutostyölupa-asian käsittelyssä

Vaatimuksen esittäjän mukaan hänelle olisi aiheutunut vahinkoa sen 
vuoksi, että yhtiö ei ole viivytyksettä käsitellyt hänen muutostyölupa-
asiaansa. Vaatimuksen esittäjän mukaan kaupunki olisi osakkeenomis-
tajana korvausvastuussa hallituksen jäsenen toimista tilanteessa, jossa 
hallituksen jäsen on palvelussuhteessa kaupunkiin. 

Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hallitus huolehtii yh-
tiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sa-
man lain 22 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin mukaan hallituksen jäsenen 
on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 8 §:ssä 
säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhtiölle taikka muuten osakeyhtiölakia tai yhtiö-
järjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yh-
tiölle tai osakkeenomistajalle. Osakeyhtiön hallituksen jäsen toimii siten 
omalla vastuullaan henkilökohtaisessa luottamustehtävässä huoleh-
tiessaan yhtiön hallinnosta ja toiminnasta siitä riippumatta kuka hänet 
tehtävään on asettanut.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai lai-
minlyönnillään työssään aiheuttaa. Kaupunki ei ole vahingonkorvaus-
lain mukaisesti vahingonkorvausvastuussa osakeyhtiön hallituksen jä-
senen tehtävässään mahdollisesti aiheuttamasta vahingoista.

Kaupunki ei ole myöskään osakkeenomistajana vahingonkorvausvas-
tuussa osakeyhtiölain 22 luvun 2 §:n mukaan, kun asiassa ei ole edes 
väitetty kaupungin osakkeenomistajana vaikuttaneen hallituksen jäse-
niin siten, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus yhtiön hallinnossa 
jäisi väitetysti toteutumatta taikka muutoinkaan toimineen tavalla, josta 
aiheutuisi vaatimuksen esittäjälle vahinkoa. Se, että kaupunki on ni-
mennyt hallituksen jäsenehdokkaita, jotka yhtiökokouksen päätöksellä 
on valittu hallituksen jäseniksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. 

Edellä mainitulla perusteilla vaatimuksen esittäjän korvausvaatimukset 
kohdassa 2 ovat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustumattomia.
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Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 5 koh-
dan mukaan kaupunginlakimies päättää vahingonkorvauksesta silloin, 
kun kaupunki on korvausvelvollinen, kun asiaa ei ole kohdistettavissa 
tietylle toimialalle taikka kun vahingon korvaaminen katsotaan kohtuul-
liseksi.

Lisätiedot
Leena Alhonnoro, lakimies, puhelin: 310 36452

leena.alhonnoro(a)hel.fi
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§ 158
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

HEL 2022-001642 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin tiedonhallinnan 
ja asiakirjahallinnon ohjeistuksen, käytännöt, vastuut ja valvonnan seu-
raavasti:

Vastuu tiedonhallintaan liittyvien toimenpiteiden toteutuksesta on toi-
mialojen, virastojen ja liikelaitosten johtavilla viranhaltijoilla. Johtavat vi-
ranhaltijat määrittelevät toteutusvastuulliset tahot omassa organisaa-
tiossaan.

Liitteessä 1 luetellut viranhaltijat ja työntekijät vastaavat tiedonhallinnan 
kaupunkitasoisesta ohjauksesta omalla vastuualueellaan liitteessä ku-
vatulla tavalla.

Kaupungin tiedonhallinnan kokonaisohjaus ja koordinointi toteutetaan 
tiedonhallintaryhmässä.

Tiedonhallintaryhmän tehtävänä on (tiedonhallintalakiin ja muussa lais-
sa säädettyyn) tiedonhallintaan liittyvien tehtävien kokonaisohjaus Hel-
singin kaupungilla.

Tiedonhallintaryhmän tehtävänä on koordinoida kaupunkitasoisesti tie-
donhallintaan liittyvien velvoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä, ohjeis-
tusta sekä viestintää ja koulutusta. Tiedonhallintaryhmä kehittää, seu-
raa, valvoo ja raportoi tiedonhallintaan liittyvien velvoitteiden toteutu-
mista Helsingin kaupungilla. Tiedonhallintaryhmä laatii vuosittaisen val-
vontasuunnitelman seurantaa varten.

Toimialan ja liikelaitoksen on nimettävä tiedonhallintaryhmään henkilö, 
jolla on riittävä tiedonhallinnan osaaminen ja sellainen asema, että hän 
voi tukea johtavia viranhaltijoita toimenpiteiden toteuttamisessa.  Toi-
mialojen ja liikelaitosten nimeämät tiedonhallintaryhmän jäsenet vas-
taavat tiedonkulusta toimialojen ja liikelaitosten johdolle ja henkilöstölle.

Lisäksi asemansa puolesta tiedonhallintaryhmän jäseniä ovat: 

puheenjohtaja tiedonhallintapäällikkö (kaupunginkanslia) 

tietoturvapäällikkö (kaupunginkanslia)

tietosuojavastaava (kaupunginkanslia)
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tiedolla johtamisen päällikkö (kaupunginkanslia) 

kaupunginkanslian tiedonhallintaryhmän puheenjohtaja (kaupungin-
kanslia)

Lisäksi kaupunginkanslian strategiaosaston on nimettävä jäsen muu-
tosvaikutuksen arvioinnin ja tiedonhallintamallin ohjauksen näkökul-
masta.  Kaupunginkanslian viestintäosaston on nimettävä viestinnän 
edustaja.  

Tiedonhallintaryhmä raportoi kansliapäällikölle tiedonhallintalainsää-
dännössä säädettyjen tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien velvoit-
teiden toteutumisesta. Raportointi toteutetaan julkisen hallinnon tiedon-
hallinnasta annetun lain mukaisen siirtymäkauden aikana puolen vuo-
den välein. Siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2023 raportit annetaan 
vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Tiedonhallintaryhmä voi tarvittaessa asettaa alatyöryhmiä, joiden jäse-
net voivat olla muitakin kuin tiedonhallintaryhmän jäseniä.

Digitaalisten palveluiden koordinointi- ja seurantavastuu on digitaalisel-
la johtoryhmällä sekä toimialoilla, virastoilla ja liikelaitoksilla oman toi-
mivaltansa osalta.

Kaupunginhallitus kehottaa kansliapäällikköä asettamaan tiedonhallin-
taryhmän tässä mainittuja periaatteita noudattaen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jussi Jääskeläinen, tiedonhallintapäällikkö, puhelin: (09) 310 43563

jussi.jaaskelainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiedonhallinnan kaupunkitason ohjaus- ja koordinointivastuut liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedon-
hallintalaki) mukaan tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtä-
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vien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustu-
via toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, 
niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen hallin-
noimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja muista kä-
sittelytavoista.

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalaki on tiedon-
hallintaa koskeva yleislaki. Tiedonhallintalaissa säädetään julkisen hal-
linnon yleisistä velvoitteista tiedonhallinnassa ja tietojärjestelmien käy-
tössä: tiedonhallinnan suunnittelusta ja kuvaamisesta, tietoturvallisuu-
desta, turvallisuusluokittelusta, tietoaineistojen muodostamisesta sekä 
asianhallinnasta ja palvelujen tiedonhallinnasta.

Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaineis-
tojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely 
julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Lisäksi lain tavoitteena on mah-
dollistaa tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta vi-
ranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota palvelunsa asiakkaille tu-
loksellisesti ja laadukkaasti. Uudella sääntelyllä pyritään myös tietojär-
jestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuteen.

Muulla tiedonhallintaan liittyvällä lainsäädännöllä tarkoitetaan muun 
muassa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), tietosuojalakia 
(1050/2018), arkistolakia (831/1994), julkisuuslakia (621/1999), hallin-
tolakia (434/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
nettua lakia (13/2003) ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua 
lakia (306/2019). 

Kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Tiedon-
hallinta-lain (4 §) mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava 
siitä, että tiedonhallintayksikössä on muun muassa määritelty tiedon-
hallintalaissa ja muussa laissa säädettyjen tiedonhallinnan toteuttami-
seen liittyvien tehtävien vastuut.

Tiedonhallinnan ohjeistus, käytännöt ja vastuut on päätetty viimeksi 
kansliapäällikön päätöksellä 6.9.2021, 193 §.

Kuntalain muutoksen (419/2021) mukaisesti kaupunginvaltuuston pää-
töksellä 8.12.2021, 389 § Helsingin kaupungin hallintosääntöön lisättiin 
määräykset tiedonhallinnan järjestämisestä. 

Hallintosäännön 24 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa siitä, 
että tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja 
valvonta on määritelty. Kaupunginhallitus on 24.4.2017 (3 §) päättänyt 
asiakirjahallinnon periaatteista ja johtavan viranhaltijan nimeämisestä. 
Tiedonhallinnan tultua lisätyksi kaupunginhallituksen vastuisiin, on tar-
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koituksenmukaista määritellä tiedonhallinnan ja siihen sisältyvän asia-
kirjahallinnon vastuut viranhaltijoille ja työntekijöille tällä päätöksellä.

Viranhaltijat ja työntekijät vastaavat tiedonhallinnan ohjauksesta omalla 
vastuualueellaan. Ohjausvastuut Helsingin kaupungissa on määritelty 
edellä kuvatun lainsäädäntökokonaisuuden perusteella. Tämä päätös 
korvaa näin myös tehtävät, jotka tiedonhallintaryhmä on määritellyt 
kansliapäällikön päätöksen (23.12.2019 § 278) perusteella.

Vastuu tiedonhallintalakikokonaisuuden toimeenpanosta jakautuu kau-
pungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johtaville viranhaltijoille.  
Nämä määrittelevät tiedonhallinnan toteutusvastuut tarkemmalla tasol-
la. Yhteistyötä ohjataan kaupunginkansliasta.

Kaupungin tiedonhallinnan kokonaisohjaus ja koordinointi toteutetaan 
tiedonhallintaryhmässä. Siinä on edustettuina keskeiset kaupunkita-
soista tiedonhallinnan ohjausta tekevät tahot: kaupunginkanslian stra-
tegiaosaston nimeämä edustaja (muutosvaikutuksenarviointi, tiedon-
hallintamalli), kaupunginkanslian tiedonhallintapäällikkö (asiakirjahallin-
to ja asianhallinta), kaupunginkanslian tietoturvapäällikkö (tietoturvalli-
suus) ja kaupungin tietosuojavastaava (tietosuoja).

Näin varmistetaan ohjauksen koordinointi, tarkoituksenmukaisuus ja 
kokonaiskattavuus. Kaupunginkanslian lisäksi tiedonhallintaryhmässä 
ovat edustettuina toimialat ja liikelaitokset. Toimialojen ja liikelaitosten 
tiedonhallintaryhmän jäsenet vastaavat tiedonkulusta toimialojen ja lii-
kelaitosten johdolle. On tärkeää, että tiedonhallintaryhmään nimetyt 
henkilöt ovat osaamisensa ja asemansa puolesta kykeneviä huolehti-
maan tiedonkulusta.

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) osalta 
digitaalisten palveluiden koordinointi- ja seurantavastuu on digitaalisella 
johtoryhmällä sekä toimialoilla, virastoilla ja liikelaitoksilla oman toimi-
vallan osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jussi Jääskeläinen, tiedonhallintapäällikkö, puhelin: (09) 310 43563

jussi.jaaskelainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiedonhallinnan kaupunkitason ohjaus- ja koordinointivastuut liite

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 159
Varhaiskasvatusjohtajan haun hakuajan jatkaminen

HEL 2022-000144 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta an-
netun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jatkaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan varhaiskasvatusjohtajan viran hakuaikaa 25.2.2022 saakka. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että kyseiseen virkaan 15.2.2022 klo 
16.00 mennessä tulleet kuusi hakemusta otetaan huomioon. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatusjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 27.1. - 
15.2.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, 
Helsingin Sanomissa, Duunitorilla, Oikotiellä sekä LinkedIn-, Twitter- ja 
Facebook -verkkopalveluissa. 

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

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa, joilla kaikilla on vaadittu 
muodollinen kelpoisuus. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 mo-
mentin nojalla virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi 
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta.  
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Kaupunginhallitus katsoo, että varhaiskasvatusjohtajan viran hakuaikaa 
on perusteltua jatkaa edelleen 25.2.2022 saakka, koska virkaan oli tul-
lut hakemuksia liian vähäinen määrä, jotta onnistunut rekrytointi kau-
pungin kannalta merkittävään ja painoarvoltaan tärkeään virkaan mah-
dollistuu.  

Hakuajan jatkamisesta on tiedotettu virkaa tähän mennessä hakeneille, 
joiden hakemukset otetaan edelleen huomioon.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia henkilöstöosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 53

HEL 2022-000144 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Satu Järvenkallaksen eroilmoituk-
sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtajan vi-
rasta. Samalla kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn viran täyttämiseksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus määrää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ul-
la Lehtosen hoitamaan varhaiskasvatusjohtajan avointa virkaa siihen 
kuuluvine palkkaetuineen 24.1.2022 alkaen siihen asti, kunnes virkaan 
valittu henkilö ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

24.01.2022 Ehdotuksen mukaan
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Esteelliset: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta) 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi
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§ 160
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma 2022–2025

HEL 2021-012589 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan (liite 2) henkilöstön tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025.

Käsittely

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun siten että lähtökohta on 
henkilöstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ja suunnitelmassa pyri-
tään poistamaan esteitä, joita asiaan liittyy. Uudelleen valmistelussa on 
syytä tarkastella muun muassa, toteuttaako positiivinen syrjintä rekry-
toinnissa tasa-arvoa, tuleeko tuolloin tehtävään valituksi osaamisen ja 
kykyjensä mukaan vai henkilön ominaisuuksien mukaan. Kohtuulliset 
mukautukset esimerkiksi vammaisten työllistämisessä ovat hyväksyttä-
viä ja tarpeellisia mutta se ei tarkoita samaa kuin positiivinen syrjintä 
rekrytoinnissa.  Lisäksi on syytä arvioida kuinka tarpeellista on kielen, 
ilmaisujen ja nimikkeiden muuttaminen tosiasiallisen tasa-arvon saavut-
tamiseksi.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Anniina Iskanius: Kohta 4:
Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022– 
2025 päämäärät ovat:

 Inklusiivisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen esihenkilötyön ja joh-
tamisen kehittäminen?

 Nuorten, maahan muuttaneiden, vammaisten ja osatyökykyisten 
työllistäminen?

 Kielitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen 
laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi?

 Tasa-arvoisen palkkauksen ja työurien edistäminen LISÄTÄÄN: se-
kä tasa-arvoisten työskentelyolosuhteiden varmistaminen esimer-
kiksi asianmukaisten työvaatteiden ja jalkineiden hankkiminen taval-
la, joka asettaa kaupungin eri toimintojen työntekijät tasa-arvoiseen 
asemaan tilanteissa joissa henkilön tehtävänkuva edellyttää esi-
merkiksi ulkoilua ympäri vuoden
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Anniina Iskanius tarkensi vastaehdotustaan siten, että lisäys tehdään 
päätöksen liitteenä olevan "Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelman" sivulle 14, kohdan "2.2 Tasa-arvoinen 
palkkaus ja palkitseminen sekä nimikkeet" loppuun.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anniina Iskaniuksen vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846

kirsti.puronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022-2025, esityksen liite

2 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022-2025, päätöksen liite

3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan henkilöstön tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022–2025.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilös-
töpolitiikasta. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 
2019–2021 kausi on päättynyt. Myös henkilöstön yhdenvertaisuus-
suunnitelman vuositoimenpiteiden kausi 2019 on päättynyt. Tasa-
arvolaki 6 § ja yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat työnantajan 
laatimaan suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden edistämiseksi. Henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta edistävät toimenpiteet on nyt koottu yhteen suunnitelmaan vuo-
sille 2022–2025. 
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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on pitkäjänteistä työtä. Täten päätet-
tävänä olevan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
päämäärineen on perusteltua ulottua strategiakauden loppuun vuodelle 
2025. Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajan päivittämään tasa-
arvosuunnitelman kahden vuoden välein. Helsingin kaupungilla täs-
mennetään toimenpiteet vuosittain yhteistyössä kaikkien toimialojen, vi-
rastojen ja liikelaitosten kanssa. Toimialat, liikelaitokset ja virastot val-
mistelevat oman tarkemman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman 
kaupunkiyhteisen suunnitelman pohjalta. Jokainen toimiala, virasto ja 
liikelaitos esittelee toimintasuunnitelman henkilöstötoimikunnassaan. 
Kaupunkiyhteinen projektiryhmä seuraa puolivuosittain näiden toimen-
piteiden edistymistä.

Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–
2025 päämäärät ovat:

 Inklusiivisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen esihenkilötyön ja joh-
tamisen kehittäminen

 Nuorten, maahan muuttaneiden, vammaisten ja osatyökykyisten 
työllistäminen

 Kielitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden edistäminen 
laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi 

 Tasa-arvoisen palkkauksen ja työurien edistäminen
 Monimuotoisen rekrytoinnin kehittäminen
 Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kehittäminen

Tausta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää henkilöstön 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Tasa-
arvolain 6 a § mukaan työnantajan on laadittava vähintään joka toinen 
vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva 
tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistä-
vät toimet jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä 
on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Työnantajien tulee myös 
ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perus-
tuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti (6 c §). 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenver-
taisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutu-
neen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä 
iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mie-
lipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhtei-
den, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai 
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muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippu-
matta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koske-
vaan tosiseikkaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia 
edistämään yhdenvertaisuutta aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Uudes-
sa strategiassa Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.

Valmistelu

Helsingin kaupunki on laatinut henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelman kaudelle 2022–2025. Palveluille on laadittu erillinen 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta on 
pyydetty lausunto henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
masta. 

Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on anta-
nut lausunnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta 
16.12.2021 kokouksessaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 
pitää tärkeänä tavoitteena monimuotoisen henkilöstön saatavuuden 
varmistamista. Anonyymi rekrytointi on hyvä ja tarpeellinen toimintata-
pa edistää Helsingin rekrytointiprosessin tasa-arvoisuutta ja yhdenver-
taisuutta. Toimikunta haluaa kiinnittää erityistä huomioita nuorten, 
maahanmuuttajien, vammaisten henkilöiden ja osatyökykyisten työllis-
tämisen kokonaisuuteen. Lisäksi toimikunta haluaa kiinnittää huomioita 
maahanmuuttaja-käsitteen käyttöön ja suosittelee sen sijaan käsitettä 
maahan muuttaneet. Huomioidaan toimikunnan ehdotus maahanmuut-
taja-käsitteen muuttamisesta. 

Toimikunta kehotti kiinnittämään huomiota etnisiin vähemmistöihin pai-
nopistealueissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laaja-
alaiset toimenpiteet kohdistuvat etnisiin vähemmistöihin. Näitä toimen-
piteitä ovat esimerkiksi anonyymi rekrytointi, positiivinen erityiskohtelu, 
kesätöihin liittyvät toimenpiteet, esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmen-
taminen, verkostotoiminta, sekä viestintä muun toiminnan tukena. 

Toimikunta kehotti huomioimaan paremmin vammaisten ja osatyöky-
kyisten työllistymisen mahdollisuudet työllistyä asiantuntijatehtäviin. 
Vammaiset ja osatyökykyiset ovat heterogeeninen ryhmä, muun muas-
sa koulutustaustaltaan. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen 
toimenpiteet sisältävät työllistämisen kaupungin monipuolisiin tehtäviin, 
mukaan lukien asiantuntijatehtävät. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta totesi, että vuokratyöntekijöi-
den asemaan tulisi kiinnittää myös erityistä huomiota nuorten tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden osalta, koska nuoria on vuokratyössä run-
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saasti. Vuokratyövoiman käyttäjänä kaupunki huolehtii tilaajavastuulain 
mukaisista velvoitteistaan vuokratyövoiman käyttäjänä. Lisäksi kau-
punki omistajana tukee osaltaan siitä, että kaupungin tytäryhtiöissä on 
huomioitu lakisääteiset velvoitteet muun muassa tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuslain osalta.

Toimikunta pitää tärkeänä kaupungin läpinäkyvää ja oikeudenmukaista 
palkka- ja palkitsemispolitiikka ja kaupungin palkitsemisjärjestelmää. 
Suunnitelmassa on mainittu erilaisen palkka- ja palkitsemisdatan hyö-
dyntäminen palkitsemisen toteutumisen arvioimisessa ja toimenpitei-
den suunnittelemisessa. Toimikunta pitää tärkeänä myös monipuolisten 
tietolähteiden hyödyntämistä palkkakartoituksen toteutuksessa. Palk-
kakartoitus perustuu tasa-arvolakiin, joka velvoittaa työnantajaa edis-
tämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti. Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman 
työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä te-
kevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Hel-
singin kaupungilla sovelletaan Kuntatyönantajan palkkakartoitusmallin 
suositusta.

Nykyinen suunnitelma korvaa aikaisemman henkilöstön yhdenvertai-
suussuunnitelman ja sen vuosittaiset toimenpiteet sekä henkilöstön ta-
sa-arvosuunnitelman 2019–2021. 

Henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaiset 
toimenpiteet 2022–2025 on valmisteltu yhteistyössä toimialojen, viras-
tojen ja liikelaitosten kanssa ja käsitelty yhteistoiminnassa kaupungin 
henkilöstöpoliittisessa ja työsuojelun työryhmässä sekä kaupungin 
henkilöstötoimikunnassa.

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telman laatimisessa on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen, työsuoje-
luorganisaation, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon edustajia sekä kau-
pungin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöverkoston edustaja, sekä 
vammaisten työllistämisen asiantuntijoita.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846

kirsti.puronen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
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telma 2022-2025
2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Toimialat, virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 134

HEL 2021-012589 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.02.2022 Pöydälle

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat suunnittelija Tuija Mustajärvi, 
yksikön päällikkö Joonas Pikkarainen, asiantuntija Kirsti Puronen ja 
vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen. Asiantuntijat poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846

kirsti.puronen(a)hel.fi
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§ 161
Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelma 2022–2025

HEL 2022-000811 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelujen tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2025 (liite 1) ja merkitä 
tiedoksi palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019–2021 ja palvelujen yh-
denvertaisuussuunnitelman 2020–2021 loppuraportit (liitteet 2 ja 3). 

Käsittely

Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Asia palautetaan valmisteluun kaupungin palvelujen 
tasa-arvoisen ja yhdenvertaiseen saatavuuden varmistamiseksi. Suun-
nitelma perustuu tällä hetkellä hyvin pitkälti intersektionaalisuuteen ja 
antirasismiin. Kuitenkin kaupungin tulisi huolehtia ongelmista palvelui-
den saatavuudessa huomioiden erityisesti heikommassa asemassa 
olevat kaupunkilaiset kuten vanhukset ja vammaiset. Näihin tämä asia-
kirja ei juurikaan ota kantaa vaan pyrkii pikemminkin pisteyttämään 
kaupunkilaisia uhripistein, kuten intersektionaalinen feminismi edellyt-
tää. Lisäksi olisi syytä pohtia käytettäviä lähteitä, nyt kaupunki käyttää 
lähteinään mm feministisiä järjestöjä, joiden pyrkimykset ovat tasa-
arvon kannalta vähintäänkin kyseenalaisia.

Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022-2025

2 Palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 loppuraportti
3 Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 loppuraportti
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4 Lausunto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 13.1.2022
5 Lausunto, vanhusneuvosto, 21.1.2022
6 Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022
7 Kannanotto, kaksikielisyystoimikunta, 20.1.2022
8 Muistio, nuorisoneuvoston kuuleminen, 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimielimet Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin toiminta sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kos-
kevissa asioissa perustuu tasa-arvolakiin (laki naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).  

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja 
sukupuolen ilmaisun perusteella ja yhdenvertaisuuslaki iän, etnisen tai 
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, per-
hesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautu-
misen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolain mu-
kaisesti kaupunki on sitoutunut huomioimaan sukupuolen moninaisuu-
den eli sen, että juridiset sukupuolet mies ja nainen eivät kata sukupuo-
len koko kirjoa.

Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus paitsi ehkäistä syrjintää, 
myös aktiivisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee 
edistää tasa-arvoa ”tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti”. Yhdenvertai-
suuslaissa todetaan nimenomaisesti, että viranomaisella on oltava 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi. Kaupunkiyhteinen palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma toteuttaa osaltaan lakeihin kirjattua viranomaisen edistä-
mis- ja suunnitteluvelvoitetta kaupungin palvelujen ja toiminnan osalta. 

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2025 on 
laadittu yhtenä kokonaisuutena aiempien kahden erillisen suunnitelman 
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(tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma) sijaan. Suunni-
telmien yhdistämisen tavoitteena on erityisesti huomioida entistä pa-
remmin intersektionaalisuutta eli risteäviä eroja tai risteävää eriarvoi-
suutta sekä virtaviivaistaa seurantaa. Intersektionaalisuudella viitataan 
tässä siihen, että yksilön elämään ja kokemuksiin yhteiskunnassa vai-
kuttavat samanaikaisesti sekä sukupuoli että monet muut henkilökoh-
taiset ominaisuudet, kuten ikä, etninen tausta, toimintakyky ja seksuaa-
linen suuntautuminen, ja erilaiset ominaisuuksien risteymät altistavat 
esimerkiksi syrjinnälle eri tavoin. 

Kaupunki on laatinut vuosille 2022–2025 erillisen henkilöstön tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa käsitellään tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta, esimerkiksi rek-
rytoinnissa ja palkkauksessa. 

Helsingin kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on 
ihmisoikeusperustaista eli sen keskiössä ovat kaikkien helsinkiläisten 
ihmisarvon kunnioittaminen ja erityisesti heikommassa asemassa ole-
vien kaupunkilaisten oikeuksien toteutumisen edistäminen. Sukupuol-
ten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden viitekehyksessä korostuu erityi-
sesti oikeus syrjimättömyyteen. Sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertai-
suuden ja syrjimättömyyden toteutuminen on samalla edellytys sille, et-
tä kaikki muut ihmis- ja perusoikeudet voivat toteutua kaikenlaisten hel-
sinkiläisten arjessa ja elämässä sukupuolesta tai muista henkilökohtai-
sista ominaisuuksista riippumatta. 

Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi palvelujen tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelma kytkeytyy vahvasti Helsingin kaupunkistrategiaan 
2021–2025. Strategiassa linjataan, että Helsinki on sitoutunut edistä-
mään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kaikessa toimin-
nassaan ja että Helsingin kehittämistä ohjataan ja arvioidaan YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteiden kautta. Sukupuolten tasa-arvo on yksi 
kestävän kehityksen tavoitteista, ja ihmisoikeusnäkökulmaa korostaval-
la tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä on tärkeä merkitys sosiaalisesti 
kestävän kaupunkikehityksen käytännön toteuttamisessa. 

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Hel-
singin kaupungin toimialojen, kaupunginkanslian ja kuntalaispalveluja 
tarjoavien liikelaitosten yhteistyönä. Suunnitelmavalmistelun koordi-
nointivastuu on ollut kaupunginkanslialla. Kukin toimiala nimesi lisäksi 
yhteyshenkilön, joka koordinoi toimialan sisäistä valmisteluprosessia. 
Suunnitelman valmistelua on käsitelty säännöllisesti kaupungin poikki-
hallinnollisessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden koordinaatioryhmäs-
sä. 
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Kaupunginkanslia, toimialat ja liikelaitokset ovat vastanneet omien ke-
hittämiskohteidensa ja toimenpiteidensä asettamisesta suunnitelmaan. 
Liikelaitokset ovat ensimmäistä kertaa mukana kaupunkiyhteisessä 
palveluja koskevassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Suunnitelmavalmistelun pohjana on ollut nykytilan kartoitus, joka on to-
teutettu vuorovaikutuksessa kaupungin työntekijöiden, asukkaiden, jär-
jestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Alla on listattu keskeisimmät 
kaupunkitasoiset osallistamistoimet nykytilan kartoitusvaiheessa, joiden 
lisäksi kaupunginkanslian osastot, toimialat ja liikelaitokset ovat voineet 
hyödyntää omia kuulemisia, keskusteluja, työpajoja tai muita tiedonke-
ruun menetelmiä:

• Kuntalaiskyselyraportti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
sesta ja syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemuksista kaupungin 
palveluissa (2021) (N=1001) 

• Avoin verkkokysely kaupungin henkilöstölle tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden toteutumisesta kaupungin palveluissa (N=290) 

• Avoimet toimialakohtaiset Teams-työpajat keskeisten tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuushaasteiden ja ratkaisujen pohtimiseksi (N=45) 

• Kaksi kuulemistilaisuutta ja kirjalliset lausunnot järjestöiltä ja muilta si-
dosryhmiltä (19 kuultua tahoa, 24 kirjallista lausuntoa) 

• Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston konsultaatio Helsinkiä koske-
neista kanteluista v. 2020 

Suunnitelmavalmistelun tausta-aineistoina on huomioitu myös aiem-
pien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien loppuraportteja sekä 
kaupungin muita selvityksiä, kuten sukupuolivaikutusten arviointia ja 
sukupuolitietoista budjetointia koskeneen tasa-arvohankkeen (2019) 
kahden loppuraportin suosituksia. 

Suunnitelmavalmistelua on käsitelty keväällä 2021 tasa-
arvotoimikunnassa ja yhdenvertaisuustoimikunnassa sekä syksyllä 
2021 jokaisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan kokoukses-
sa.

Lausunnot ja kannanotot

Suunnitelmaluonnosta on esitelty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimi-
kunnan lisäksi vanhusneuvostolle (11.1.2022), vammaisneuvostolle 
(12.1.2022), nuorisoneuvostolle (19.1.2022) ja kaksikielisyystoimikun-
nalle (20.1.2022). Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, vanhus-
neuvosto ja vammaisneuvosto ovat antaneet suunnitelmasta kirjallisen 
lausunnon ja kaksikielisyystoimikunta kannanoton. Lausunnot, kanna-
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notto ja muistio nuorisoneuvoston kuulemisesta ovat päätöksen liittee-
nä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta toteaa lausunnossaan suunni-
telmakokonaisuuden olevan hyvä ja kattava. Lausunnossa kiinnitetään 
erityistä huomiota terveyspalvelujen saatavuuteen erityisryhmien osal-
ta, lähi- ja parisuhdeväkivaltaan sekä siihen, että kuntalaisille tulee olla 
helposti saatavissa tieto, kuinka toimia kohdatessaan syrjintää tai epä-
asiallista kohtelua kaupungin palveluissa. 

Vanhusneuvosto nostaa lausunnossaan esille erityisesti digitaalista yh-
denvertaisuutta, eläkeikäisiä koskettavien ongelmien sukupuolisidon-
naisuutta ja iän ja muiden syrjintäperusteiden risteävyyttä sekä ikään-
tyneiden korkean kynnyksen syrjinnästä ilmoittamiseen.

Vammaisneuvosto pitää lausunnossaan suunnitelmaa lähtökohtaisesti 
hyvänä ja toteaa monien toimenpiteiden edistävän vammaisten ja pit-
käaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta käyttää palveluja. 
Lausunnossa nostetaan esille erityisesti vammaisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien lasten ja nuorten oikeus yhdenvertaiseen opetukseen ja 
esitetään lisäyksiä vammaisuutta koskevaan käsitteistöön sanastossa.  

Kaksikielisyystoimikunta toivoo kannanotossaan, että suunnitelmaluon-
noksessa tuotaisiin selvemmin esille haasteita ruotsinkielisten palvelu-
jen saamisessa ja toimenpiteitä kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. 

Nuorisoneuvoston kuulemisessa esille nousseita teemoja olivat muun 
muassa toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta, epäasialliseen kohte-
luun puuttumattomuus julkisessa tilassa sekä mielenterveyspalveluiden 
ja ruotsinkielisten palveluiden heikko saatavuus. Nuorisoneuvoston 
mielestä nuoret tarvitsevat lisää tietoa oikeuksistaan ja siitä, mihin il-
moittaa kiusaamisesta ja syrjinnästä erityisesti tilanteissa, joissa oman 
koulun opettajien tai rehtorin toimintaa asiassa ei ole koettu riittäväksi.  

Lausuntojen ja kuulemisten perusteella suunnitelmaluonnokseen tehtiin 
joitain muutoksia, kuten laajennettiin kaksikielisyyssuunnitelmia koske-
vaa kaupunkiyhteistä toimenpidettä ja vammaisuutta koskevaa sanas-
toa. Lausunnoissa ja kannanotoissa oli useita huomioita, joiden osalta 
ei suoranaisesti esitetty konkreettisia toimenpidelisäyksiä itse suunni-
telmaan, vaan niitä toivotaan huomioitavan toimenpiteiden toteuttamis-
vaiheessa. Lausunnot ja kannanotot on välitetty toimialoille ja liikelai-
toksille, jotta niitä voidaan huomioida tarkemmissa toimenpiteiden to-
teuttamissuunnitelmissa, jotka kanslia, toimialat ja liikelaitokset laativat 
suunnitelman toteuttamiskaudelle 2022–2025. 

Kuulemisten yhteydessä keskusteltiin paljon myös palvelujen tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suhteesta muihin kaupungin 
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suunnitelmiin, ohjelmiin ja linjauksiin. Kaupungin pyrkimyksenä on vält-
tää päällekkäisyyttä eri suunnitelmien, ohjelmien ja linjausten välillä. 
Suunnitelman tekstiosioissa on pyritty selventämään näitä yhtymäpinto-
ja. Lisäksi toimielinten esille nostamia asioita on viety tiedoksi muihin 
valmisteluprosesseihin siltä osin kuin niitä on katsottu voitavan huo-
mioida paremmin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 
suunnitelmakokonaisuuden ja siihen liittyvien muiden keskeisten suun-
nitelmien ja ohjelmien yhteydessä. 

Suunnitelman toimenpiteet ja seuranta

Suunnitelmaan on kirjattu yhteensä 56 kehittämiskohdetta ja 93 niihin 
liittyvää toimenpidettä

Toimenpidekokonaisuus kytkeytyy neljään ohjaavaan periaatteeseen, 
jotka ovat intersektionaalisuus, normitietoisuus, osallisuus ja saavutet-
tavuus. Nämä periaatteet pyrkivät tavoittamaan tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden edistämisen keskeisiä ulottuvuuksia. Ne tunnistettiin kes-
keisiksi ihmisoikeuksien ankkuroimisessa kaupungin rakenteisiin ja 
toimintakulttuuriin jo palveluiden yhdenvertaisuussuunnitelmassa 
2020–2021, jolle vuosien 2022–2025 suunnitelma luo jatkumoa. 

Toimenpiteissä on pyritty huomiomaan erityisesti niitä asioita, jotka 
nousivat yleisimmin esille nykytilan kartoituksessa, kuten henkilöstön 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen vahvistaminen koulutuksilla, 
monikielinen ja selkokielinen viestintä, palveluiden saavutettavuus di-
giosaamisesta riippumatta sekä häirintään ja syrjintään puuttuminen 
kaupungin palveluissa ja julkisissa tiloissa. 

Suunnitelmalla pyritään vahvistamaan intersektionaalista ja kokonais-
valtaista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen otetta kaupun-
gin palveluissa, minkä vuoksi suurin osa suunnitelman toimenpiteistä ei 
kohdistu yksittäiseen väestö- tai vähemmistöryhmään vaan hyödyttää 
laaja-alaisesti useita eri ryhmiä. On myös tärkeä huomioida, että palve-
lujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma yksinään ei anna katta-
vaa kuvaa kaikista kaupungin toimista tällä saralla, vaan sukupuolten 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulma linkittyy vah-
vasti myös moniin muihin kaupungin ohjelmiin, suunnitelmiin, linjauksiin 
ja rakenteisiin (esim. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistä-
misen rakenne ja suunnitelma, kaksikielisyyssuunnitelmat, esteettö-
myyslinjaukset ja kotouttamisohjelma). 

Toimenpiteiden toteutumisesta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia, 
toimialat ja liikelaitokset, jotka valmistelevat omat tarkemmat toimenpi-
teiden toteuttamissuunnitelmansa kaupunkiyhteisen suunnitelman poh-
jalta. Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä organi-
saatiokohtaisesti kanslian, toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmissä et-
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tä kaupunkiyhteisesti. Kaupunkiyhteisen suunnitelman toteutumisen vä-
liraportti tuodaan kaupunginhallitukselle kauden puolivälissä ja loppu-
raportti suunnitelmakauden päätyttyä. Suunnitelma on voimassa siihen 
asti, että seuraava päivitetty suunnitelma hyväksytään kaupunginhalli-
tuksessa. 

Suunnitelmasta viestitään aktiivisesti kaupungin sisällä sekä ulkoisesti 
kaupunkilaisille ja eri sidosryhmille. Palvelujen tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelma 2022–2025 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi kaupungin verkkosivuilla.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telma 2022-2025

2 Palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 loppuraportti
3 Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 2020-2021 loppuraportti
4 Lausunto, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, 13.1.2022
5 Lausunto, vanhusneuvosto, 21.1.2022
6 Lausunto, Vammaisneuvosto, 24.1.2022
7 Kannanotto, kaksikielisyystoimikunta, 20.1.2022
8 Muistio, nuorisoneuvoston kuuleminen, 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimielimet Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Toimialat
Liikelaitokset

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 135

HEL 2022-000811 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.02.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tuija Mustajärvi, suunnittelija, puhelin: 310 36229

tuija.mustajarvi(a)hel.fi
Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen(a)hel.fi
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§ 162
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vantaan Energia Oy:n läm-
mön kausivarastoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointioh-
jelmasta

HEL 2022-000273 T 11 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivaras-
toa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan 
lausunnon:

Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen ja alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön ei-
vät ole merkittäviä. Hankealueen rakentamisen aikaiset vaikutukset 
kohdistuvat melko pienelle alueelle maan alle menevien ajoyhteyksien 
yhteyteen. Louhinnan ja louheen kuljettamisen aikana vaikutukset ovat 
maan pinnalla paikallisia ja aiheutuvat lähinnä liikenteen rakentamisai-
kaisista vaikutuksista. Liikenteen melu-, päästö- ja tärinävaikutuksiin tu-
lee kiinnittää huomiota ja ohjata niitä jatkosuunnittelun yhteydessä.

Arviointiselostuksessa ei ole otettu kantaan maa- ja louhemassojen vä-
livarastointitoimintaan ja välivarastoalueiden mahdollisiin sijainteihin. 
Suuren hankkeen toimintaa tulee arvioida ja suunnitella riittävän ajois-
sa. Seurantaohjelmia kallion liikkeiden osalta tulee laajentaa.

Hanke toteutuessaan edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Hanke vähentää pitkällä aikavälillä huomattavasti fossiilisten polttoai-
neiden kulutusta ja edistää myös muuten hyödyntämättömän hukka-
lämmön talteenottoa.

Arviointiselostuksessa on riittävällä tavalla tuotu esille hankkeen toteut-
tamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 10.1.2022
2 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, hankkeen kuvaus
3 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
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4 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 
liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Van-
taan Energia Oy:n lämmön kausivarastohanketta Vantaan Kuusikon-
Variskallion alueelle koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksesta. Lausuntoa on pyydetty 10.3.2022 mennessä. 

Hanke ja arviointiselostus

Vantaan Energia Oy on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuo-
teen 2030 mennessä ja luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuo-
teen 2026 mennessä. Tämä tapahtuu mm. hyödyntämällä jätteiden 
energiakäytöstä syntyvää energiaa sekä sen varastointiratkaisuja. Täs-
sä hankkeessa on tarkoitus kasvattaa energian varastointia uuden 
kausivaraston avulla. Kesällä syntyvää Långmossebergin jätteenpoltto-
laitoksen lämpöä voidaan kausivaraston avulla hyödyntää myöhemmin 
syksyllä lämmityksessä. Kulutushuippujen tasaamiseen on käytetty 
maakaasua. Hankkeen myötä sen kulutus vähenee noin 90%. Kausiva-
rasto mahdollistaa myös muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen 
käytön ja hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Hanke on laajuudeltaan 900 000 m³ suuruinen luolasto, joka sijaitsee 
80−90 metrin syvyydessä meren pinnasta Vantaan Kuusikonmäessä, 
Kehä III:n alla lähellä Vantaan Energian voimalaitosaluetta. Luolasto 
koostuu kolmesta pitkittäisestä kallioluolasta. Varastoon säilötään 
luonnonvettä, jonka lämpötilaa kohotetaan jätteenpolttolaitokselta ja 
voimalaitokselta saatavalla lämmöllä. Näin saadaan luolastoon varas-
toitua lämmintä kaukolämpövettä. Kesällä varastoitua vettä voidaan 
syksyllä ottaa käyttöön ja hyödyntää kaukolämpöverkossa rakennusten 
lämmittämiseen.

Sijaintipaikka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vantaan 
Energian voimalaitos sekä Långmossebergin jätteenpolttolaitos sijait-
sevat varastoon nähden edullisella etäisyydellä. Alueen kallion laatu on 
eheää ja soveltuu hyvin hankkeelle.
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Ympäristövaikutusten menettelyyn on valittu kolme vaihtoehtoa, VEO 
0- vaihtoehto, rakentamatta jättäminen, VE1a ja VE1b, jotka eroavat 
ajotunnelin ulostulon osalta toisistaan.

Hankealueen kaavatilanne

Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mm. luomal-
la edellytyksiä vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle sekä edistämällä 
uusiutuvien energian tuotannon menetelmiä.

Hanke on maakuntakaavan mukainen sijoittuen pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykkeelle, Kehä III ja valtatie 4 kulkevat alueen halki, alue sisäl-
tyy taajamatoimintojen ydinvyöhykkeeseen. Kehä III eteläreunaan si-
joittuu voimajohto.

Alueen voimassa olevassa Vantaan yleiskaava 2007:ssä alue on pien-
talo-, tieliikenne- sekä lähivirkistysaluetta. Alueen halki kulkee voima-
johto ja pohjoisessa maakaasun runkojohto. Alueella on voimassaole-
via asemakaavoja. VE1a:n toteuttaminen edellyttää asemakaavamuu-
toksen maanpäällisten toimintojen osalta. Alueelle on tarkoitus laatia 
myös hankkeen vaatima maanalainen asemakaava, jossa osoitetaan 
mm. hankkeen laajuus, ajo- ja huoltoyhteydet sekä muut tekniset yh-
teydet maan pinnalle.

Rakentamisen aikaiset merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat maa- ja 
kiviaineisten käsittelystä, kuljetuksista sekä näiden melu-, tärinä- ja il-
manlaatuvaikutuksiin, jotka kohdistuvat melko paikalliselle alueelle. 
Ajotunnelit ja luolasto louhitaan maan alla, joten louhinnan meluvaiku-
tukset maan pinnalle ovat vähäiset. Käytön aikana kausivarasto aiheut-
taa maanpinnan kohoamista ja kallioperän lämpenemistä. On mahdol-
lista, että rakentamisen ja käytön yhteydessä tapahtuu pieniä kallion 
mikroliikkeitä.

Pohjavesivaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaan. Luolan suunnittelus-
sa on otettu huomioon maaperän luontaisen pohjaveden taso, joka 
noudattelee luolaston veden tasoa. Vedenpaineen kannalta tasovalinta 
on optimaalinen ottaen huomioon hankkeen käytön aikaiset vaikutuk-
set. Lämmön kausivaraston rakentaminen edellyttää louheen tuontia 
ajotunneleiden kautta pintaan ja louhittavan kiviaineksen kuljetuksen 
välivarastoihin.

Louheen kuljetuksen määräksi on arvioitu enimmillään 500−600 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Työmaaliikenteen melu syntyy ajotunneleiden 
lähellä pintaa olevien osuuksien louhinnasta ja louheen ulosajosta. Me-
lua on mallinnettu maan pinnalla ja verrattu päiväajan ohjearvoihin 55 
dB. Työmaan tuottama liikennemelu ei ylitä ympäristömelulle asetettuja 
ohjearvoja lähimpien asuinrakennusten kohdalla.
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Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on lau-
sunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 10.1.2022
2 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, hankkeen kuvaus
3 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
4 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, ympäristövaikutusten arviointiselostus, 

liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala 10.2.2022

HEL 2022-000273 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja 
luonnonvarat –vastuualue pyytää lausuntoa Vantaan Energia Oy:n 
lämmön kausivarastohanketta Vantaan Kuusikon-Variskallion alueelle 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Lausunto

Hankkeen toiminnan aikaiset vaikutukset olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen ja alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön ei-
vät ole merkittäviä. Hankealueen rakentamisen aikaiset vaikutukset 
kohdistuvat melko pienelle alueelle maan alle menevien ajoyhteyksien 
yhteyteen. Louhinnan ja louheen kuljettamisen aikana vaikutukset ovat 
maan pinnalla paikallisia ja aiheutuvat lähinnä liikenteen rakentamisai-
kaisista vaikutuksista. Liikenteen melu-, päästö- ja tärinävaikutuksiin tu-
lee kiinnittää huomiota ja ohjata niitä jatkosuunnittelun yhteydessä.
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Arviointiselostuksessa ei ole otettu kantaan maa- ja louhemassojen vä-
livarastointitoimintaan ja välivarastoalueiden mahdollisiin sijainteihin. 
Suuren hankkeen ollessa kysymyksessä tulisi toimintaa arvioida ja 
suunnitella riittävän ajoissa. Seurantaohjelmia kallion liikkeiden osalta 
tulisi laajentaa.

Hankkeella on toteutuessaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia ilmas-
totavoitteiden saavuttamiseen. Hanke vähentää fossiilisten polttoainei-
den kulutusta huomattavasti pitkällä aikavälillä ja edistää myös muuten 
hyödyntämättömän hukkalämmön talteenottoa.

Arviointiselostuksessa on riittävällä tavalla tuotu esille hankkeen toteut-
tamisen todennäköisesti merkittävät vaikutukset

Hanke ja arviointiselostus

Vantaan Energia on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2030 
mennessä ja luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 
mennessä. Tämä tapahtuu mm. hyödyntämällä jätteiden energiakäy-
töstä syntyvää energiaa sekä sen varastointiratkaisuja. Tässä hank-
keessa on tarkoitus kasvattaa energian varastointia uuden kausivaras-
ton avulla. Kesällä syntyvää Långmossebergin jätteenpolttolaitoksen 
lämpöä voidaan kausivaraston avulla hyödyntää myöhemmin syksyllä 
lämmityksessä. Kulutushuippujen tasaamiseen on käytetty maakaasua. 
Hankkeen myötä sen kulutus vähenee noin 90%. Kausivarasto mahdol-
listaa myös muiden uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytön ja 
hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Hanke on laajuudeltaan 900 000 m³ suuruinen luolasto, joka sijaitsee 
80−90 metrin syvyydessä meren pinnasta Vantaan Kuusikonmäessä, 
Kehä III:n alla lähellä Vantaan Energian voimalaitosaluetta. Luolasto 
koostuu kolmesta pitkittäisestä kallioluolasta. Varastoon säilötään 
luonnonvettä, jonka lämpötilaa kohotetaan jätteenpolttolaitokselta ja 
voimalaitokselta saatavalla lämmöllä. Näin saadaan luolastoon varas-
toitua lämmintä kaukolämpövettä. Kesällä varastoitua vettä voidaan 
syksyllä ottaa käyttöön ja hyödyntää kaukolämpöverkossa rakennusten 
lämmittämiseen.

Sijaintipaikka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Vantaan 
Energian voimalaitos sekä Långmossebergin jätteenpolttolaitos sijait-
sevat varastoon nähden edullisella etäisyydellä. Alueen kallion laatu on 
eheää ja soveltuu hyvin hankkeelle.

Ympäristövaikutusten menettelyyn on valittu kolme vaihtoehtoa, VEO 
0- vaihtoehto, rakentamatta jättäminen, VE1a ja VE1b, jotka eroavat 
ajotunnelin ulostulon osalta toisistaan.
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Hankealueen kaavatilanne

Hanke noudattaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mm. luomal-
la edellytyksiä vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle sekä edistämällä 
uusiutuvien energian tuotannon menetelmiä.

Hanke on maakuntakaavan mukainen sijoittuen pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykkeelle, Kehä III ja valtatie 4 kulkevat alueen halki, alue sisäl-
tyy taajamatoimintojen ydinvyöhykkeeseen. Kehä III eteläreunaan si-
joittuu voimajohto.

Alueen voimassa olevassa Vantaan yleiskaava 2007:ssä alue on pien-
talo-, tieliikenne- sekä lähivirkistysaluetta. Alueen halki kulkee voima-
johto ja pohjoisessa maakaasun runkojohto

Alueella on voimassaolevia asemakaavoja. VE1a vaatii asemakaava-
muutoksen maanpäällisten toimintojen osalta. Alueelle on tarkoitus laa-
tia myös hankkeen vaatima maanalainen asemakaava, jossa osoite-
taan mm. hankkeen laajuus, ajo- ja huoltoyhteydet sekä muut tekniset 
yhteydet maan pinnalle.

Rakentamisen aikaiset merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat maa- ja 
kiviaineisten käsittelystä, kuljetuksista sekä näiden melu-, tärinä- ja il-
manlaatuvaikutuksiin, jotka kohdistuvat melko paikalliselle alueelle.

Ajotunnelit ja luolasto louhitaan maan alla, joten louhinnan meluvaiku-
tukset maan pinnalle ovat vähäiset. Käytön aikana kausivarasto aiheut-
taa maanpinnan kohoamista ja kallioperän lämpenemistä. On mahdol-
lista, että rakentamisen ja käytön yhteydessä tapahtuu pieniä kallion 
mikroliikkeitä.

Pohjavesivaikutukset ajoittuvat rakentamisaikaan. Luolan suunnittelus-
sa on otettu huomioon maaperän luontaisen pohjaveden taso, joka 
noudattelee luolaston veden tasoa. Vedenpaineen kannalta tasovalinta 
on optimaalinen ottaen huomioon hankkeen käytön aikaiset vaikutuk-
set.

Lämmön kausivaraston rakentaminen edellyttää louheen tuontia ajo-
tunneleiden kautta pintaan ja louhittavan kiviaineksen kuljetuksen väli-
varastoihin.

Louheen kuljetuksen määräksi on arvioitu enimmillään 500−600 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Työmaaliikenteen melu syntyy ajotunneleiden 
lähellä pintaa olevien osuuksien louhinnasta ja louheen ulosajosta. Me-
lua on mallinnettu maan pinnalla ja verrattu päiväajan ohjearvoihin 55 
dB. Työmaan tuottama liikennemelu ei ylitä ympäristömelulle asetettuja 
ohjearvoja lähimpien asuinrakennusten kohdalla.
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt antamaan lausunnon kaupunginhallituk-
selle 18.2.2022 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 28.2.2022 
saakka.

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 163
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Helen Oy:n Kilpilahden teol-
lisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotan-
nossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

HEL 2022-000233 T 11 01 05

UUDELY/13330/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskus) Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen 
hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön tuotannossa 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lau-
sunnon:

Hankkeen suunniteltu linjaus kulkee pitkälti Helsingin omistamalla alu-
eella, jossa on olemassa olevaa maankäyttöä ja jossa maankäytön 
suunnittelu on käynnissä. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa on 
varauduttu hankkeeseen yhteystarvemerkinnällä. Korkein hallinto-
oikeus kumosi Östersundomin yhteisen yleiskaavan 21.5.2021, joten 
viittaukset tähän kaavaan tulee poistaa. Östersundomin osayleiskaa-
van valmistelu on aloitettu. Östersundomin vaihemaakuntakaava osoit-
taa alueen maankäyttöperiaatteet.

Tunnelilinjan maakaivantoina toteutettavat osuudet tulisi minimoida ja 
suosia kalliotunnelivaihtoehtoja varsinkin osuuksilla, joissa linjaus tulisi 
vaikuttamaan tulevaan maankäyttöön. Kalliotunneleiden huolto- ja yllä-
pito tapahtuu myös maan alta ilman häiriötä tulevalle maankäytölle.

Maakaivantojen yhteyteen rakennettavista leveistä työmaateistä tulee 
luopua linjan valmistumisen jälkeen, jolloin linjan varren käyttörajoituk-
set vähenevät.

Rakentamisen aikana syntyy maakaivannosta massoja ja louhinnasta 
kiviaineksia. Tunnelilouhinnan kiviaines tuodaan erikseen suunnitelta-
via ajotunneleita pitkin pintaan. Liikenteen aiheuttavat päästöt tulee 
huomioida arvion laadinnan yhteydessä sekä tunneli- että avokaivanto-
jen yhteydessä. Mahdollinen välivarastoinnin tarve ja hyötykäyttö tulee 
tutkia arvioinnin yhteydessä.

Hankkeen yhteydessä tehtävä ilmastovaikutusten arviointi ja päästö-
laskenta ovat kannatettavia toimia. Hankkeen energialähteestä jatkos-
sa tulisi mainita, kuinka suuri osa siitä on todennäköisesti uusiutuvaa.
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Hankkeen lähtötietoja on koottu YVA-ohjelman valmistelun tueksi en-
nen ohjelman nähtävillä oloa sekä esitelty ohjausryhmän kokouksissa 
sekä osallisuustilaisuuksissa monipuolisesti. Vaihtoehtoja on riittävästi 
arvioinnin pohjaksi. Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut hyvää ja työ-
ryhmä on ohjannut arviointiohjelman laadintaa.

Hanke on kannatettava ja merkittävä ilmastomuutoksen torjumisen 
kannalta.

Arviointiohjelma antaa riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimi-
selle edellä mainituin täydennyksin jatkosuunnittelussa huomioitaviksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 10.1.2022
2 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
3 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE1, eteläinen reitti
4 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE2, pohjoinen reitti
5 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE3, eteläiseltä reitiltä siirto 

pohjoiselle reitille
6 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE4, eteläinen reitti, lähempää 

Kilpilahtea tunneliin
7 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE5, eteläinen reitti, lähempää 

Kilpilahtea tunneliin ja siirto pohjoiselle reitille
8 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE6, eteläinen reitti, tunneliin 

Kilpilahden teollisuusalueella
9 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE7, eteläinen reitti, yhteiskäyt-

tötunnelivaraus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja 
luonnonvarat –vastuualue pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helen 
Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsin-
gin kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten ar-
viointiohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty 2022. Lausunnon antamiselle 
varattua määräaikaa on pidennetty 1.3.2022 asti.

Hanke ja arvioitiohjelma

Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelli-
seen ja ympäristölliseen esiselvitykseen ja vuonna 2021 tehtyyn alus-
tavaan yleissuunnitteluun. Hankkeen YVA- menettely on käynnistynyt 
loppuvuodesta 2021. Hankkeen mahdollisen aikataulun mukaan raken-
taminen alkaisi vuonna 2023 ja käyttöönotto olisi vuosina 2027–2029. 

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 
mennessä. Tässä hankkeessa on tutkittu ratkaisua hyödyntää Kilpilah-
den teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun 
kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen 
perustuu Kilpilahden alueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuot-
tama kuuma kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiir-
toputkilla. Lämmönsiirtoputkisto on suunniteltu toteutettavaksi osin 
maakaivantoon ja osin kalliotunneleihin. Putkilinjan kokonaispituus olisi 
noin 23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin kaukolämpö-
verkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin 
600 MW.

Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty seitsemän lämmönsiirron lin-
jausvaihtoehtoa (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Hel-
singin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös 
Vantaan kaupungin alueelle. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutuk-
sia verrataan nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen 
vaikutuksiin.

Hankkeen kaavatilanne

YVA-ohjelmassa on kuvattu Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, 
joka on tullut voimaan 19.8.2021. Kaavassa tunneli on kuvattu teknisen 
huollon yhteystarvemerkinnällä, joka ei siten ota kantaa tunnelin paik-
kaan ja linjaukseen. Samoin Östersundomin alueelle on maanalaiseen 
yleiskaavaan merkitty teknisen huollon yhteystarvemerkinnällä yhteis-
käyttötunneli.

Saatu lausunto
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on lau-
sunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 10.1.2022
2 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
3 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE1, eteläinen reitti
4 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE2, pohjoinen reitti
5 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE3, eteläiseltä reitiltä siirto 

pohjoiselle reitille
6 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE4, eteläinen reitti, lähempää 

Kilpilahtea tunneliin
7 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE5, eteläinen reitti, lähempää 

Kilpilahtea tunneliin ja siirto pohjoiselle reitille
8 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE6, eteläinen reitti, tunneliin 

Kilpilahden teollisuusalueella
9 Lausuntopyyntö 10.1.2022, liite, kartta VE7, eteläinen reitti, yhteiskäyt-

tötunnelivaraus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 137

HEL 2022-000233 T 11 01 05

UUDELY/13330/2021

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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14.02.2022 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 07.02.2022 § 9

HEL 2022-000233 T 11 01 05

UUDELY/13330/2021

Päätös

Pelastuskomentaja päättää antaa seuraavan lausunnon Helen Oy:n 
Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin 
kaukolämmön tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmasta 

Hankkeessa tarkastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista Kilpilah-
den teollisuusalueen ja Vuosaaren voimalaitosalueen välisen lämmön-
siirtolinjan reittiä. Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueille 
ja yhdessä vaihtoehdossa vähäiseltä osin myös Vantaan kaupungin 
alueelle. Lämmönsiirtolinjan kokonaispituus on vaihtoehdosta riippuen 
23–27 km. Linja kulkee osan reitistä maahan tai kallioon kaivettuna 
maaputkena ja osan kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputkio-
suuksilla avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 
metriä. Tunneliosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunnelei-
den suuaukot, ajotunnelit ja pystykuilut edellyttävät maanpäällistä ra-
kentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinase-
ma sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä kaukolämpö-
teho on alustavasti enintään noin 600 MW.

Pelastustoimen suunnittelu:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole esitetty paloteknisiä 
ratkaisuja riittävällä tarkkuudella. Paloteknisillä ratkaisuilla tarkoitetaan 
mm. työntekijöiden poistumisturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toi-
mintaedellytyksiä tunneleissa. Sen vuoksi pelastuslaitos ei voi ottaa 
kantaa tarkempiin suunnitteluratkaisuihin. Pelastuslaitos kuitenkin ha-
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luaa nostaa esiin seuraavat seikat, joilla saattaa olla vaikutusta hank-
keen tilatarpeisiin ja ympäristövaikutuksiin:

 Tunnelin turvallisuusratkaisujen tulee olla yhteneväiset koko matkal-
ta. Alueen pelastushenkilöstön toimintaedellytykset tulee yhteen so-
vittaa koko tunnelin matkalta.

 Pelastushenkilöstön liikkuminen ja ihmisten riittävän nopea eva-
kuoiminen tulee suunnitella yhteistyössä alueen pelastusviran-
omaisten kanssa. Lisäksi tarkemmat palotekniset ratkaisut tulee 
suunnitella tässä yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi: savunpoisto-
järjestelyt, sammutusveden saanti, viestijärjestelmät ja poistumis-
turvallisuusratkaisut. 

 Tunneleista tulee laatia tarvittavat riskinarvioinnit. Riskinarvioinnissa 
tulee huomioida tunnelin liikenteen tuomat riskit. Pelastusviran-
omaisia on kuultava riskinarviointiprosessin aikana.

 Tunneleiden työmaavaiheen riskinarviointi ja palotekniset ratkaisut 
tulee suunnitella erikseen.

Kemikaalit:

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa mainittujen kemikaalien mää-
rät voivat edellyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin kemi-
kaalilupamenettelyn.

Lisätiedot
Vesa Halonen, pelastusjohtaja, puhelin: 310 30100

vesa.halonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 3.2.2022

HEL 2022-000233 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja 
luonnonvarat –vastuualue pyytää lausuntoa Helen Oy:n Kilpilahden 
teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä Helsingin kaukolämmön 
tuotannossa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunto

Hankkeen suunniteltu linjaus kulkee pitkälti Helsingin omistamalla alu-
eella, jossa on olemassa olevaa maankäyttöä, ja jossa maankäytön 
suunnittelu on käynnissä. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 
on varauduttu hankkeeseen yhteystarvemerkinnällä. Östersundomin 
yhteinen yleiskaava on kumottu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
21.5.2021. Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on aloitettu. Näi-
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nollen viittaukset raportissa Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan tu-
lee poistaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä tuli lainvoimai-
seksi Östersundomin vaihemaakuntakaava, joka osoittaa alueen 
maankäyttöperiaatteet.

Tunnelilinjan maakaivantoina toteutettavat osuudet tulisi minimoida ja 
suosia kalliotunnelivaihtoehtoja varsinkin osuuksilla, joissa linjaus tulisi 
vaikuttamaan tulevaan maankäyttöön. Kalliotunneleiden huolto- ja yllä-
pito tapahtuu myös maan alta ilman häiriötä tulevalle maankäytölle.

Maakaivantojen yhteyteen rakennettavista työmaateistä tulee liian le-
veinä katkaisevina elementteinä luopua linjan valmistumisen jälkeen, 
jolloin käyttörajoitukset vähenevät linjan varrella.

Rakentamisen aikana syntyy maakaivannosta massoja ja louhinnasta 
kiviaineksia. Tunnelilouhinnan kiviaines tuodaan erikseen suunnitelta-
via ajotunneleita pitkin pintaan. Liikenteen aiheuttavat päästöt tulee 
huomioida arvion laadinnan yhteydessä sekä tunneli- että avokaivanto-
jen yhteydessä. Mahdollinen välivarastoinnin tarve ja hyötykäyttö tulee 
tutkia arvioinnin yhteydessä.

Hankkeen yhteydessä tehtävä ilmastovaikutusten arviointi ja päästö-
laskenta ovat kannatettavia toimia. Hankkeen energialähteestä jatkos-
sa tulisi mainita, kuinka suuri osa siitä on todennäköisesti uusiutuvaa.

Hankkeen lähtötietoja on koottu YVA-ohjelman valmistelun tueksi en-
nen ohjelman nähtävillä oloa sekä esitelty ohjausryhmän kokouksissa 
sekä osallisuustilaisuuksissa monipuolisesti. Vaihtoehtoja on riittävästi 
arvioinnin pohjaksi. Yhteistyö toimijoiden kesken on ollut hyvää ja työ-
ryhmä on ohjannut arviointiohjelman laadintaa.

Hanke on kannatettava ja merkittävä ilmastomuutoksen torjumisen 
kannalta.

Arviointiohjelma antaa riittävät edellytykset arviointiselostuksen laatimi-
selle edellä mainituin täydennyksin jatkosuunnittelussa huomioitaviksi.

Hanke ja arviointiohjelma

Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelli-
seen ja ympäristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn 
alustavaan yleissuunnitteluun. Hankkeen YVA- menettely on käynnis-
tynyt loppuvuodesta 2021. Hankkeen mahdollisen aikataulun mukaan 
rakentaminen alkaisi vuonna 2023 ja käyttöönotto olisi vuosina 2027–
2029. 

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 
mennessä. Tässä hankkeessa on tutkittu ratkaisua hyödyntää Kilpilah-
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den teollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun 
kaukolämmön tuotannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen 
perustuu Kilpilahden alueelle sijoittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuot-
tama kuuma kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuosaareen lämmönsiir-
toputkilla. Lämmönsiirtoputkisto on suunniteltu toteutettavaksi osin 
maakaivantoon ja osin kalliotunneleihin. Putkilinjan kokonaispituus olisi 
noin 23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin kaukolämpö-
verkkoon. Siirrettävä kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin 
600 MW.

Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty seitsemän lämmönsiirron lin-
jausvaihtoehtoa (VE1-VE7). Reitit sijoittuvat Porvoon, Sipoon ja Hel-
singin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös 
Vantaan kaupungin alueelle. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutuk-
sia verrataan nollavaihtoehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen 
vaikutuksiin.

Hankealueen kaavatilanne

YVA-ohjelmassa on kuvattu Helsingin maanalainen yleiskaava 2021, 
joka on tullut voimaan 19.8.2021. Kaavassa tunneli on kuvattu teknisen 
huollon yhteystarvemerkinnällä, joka ei siten ota kantaa tunnelin paik-
kaan ja linjaukseen. Samoin Östersundomin alueelle on maanalaiseen 
yleiskaavaan merkitty teknisen huollon yhteystarvemerkinnällä yhteis-
käyttötunneli.

Östersundomin osayleiskaavan valmistelu on aloitettu. Näinollen viit-
taukset raportissa Korkeimman hallinto-oikeuden kumoamaan Öster-
sundomin yhteiseen yleiskaavaan tulee poistaa.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt antamaan lausunnon kaupunginhallituk-
selle 28.1.2022 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 14.2.2022 
saakka.

Lisätiedot
Eija Kivilaakso, johtava erityisasiantuntija, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
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§ 164
Helsingin kävelyn edistämisohjelma

HEL 2020-003491 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kävelyn edistämisohjelma korj. 3.2.2022
2 Asukaskyselyn tulokset -julkaisu
3 Vanhusneuvoston lausunto Kävelyn edistämisohjelmasta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kävelyn edistämisohjelman (liite 
1) ohjeellisena noudatettavaksi.

Tiivistelmä

Kaupunkirakenne ja siihen kuuluva infrastruktuuri ja liikennejärjestelmä 
määrittävät kaupunkielämälle puitteita. Kävelyllä on keskeinen rooli 
kaupunkielämän ja kaupunkikehityksen kannalta. Kävelyn edistämisoh-
jelmassa tunnistetaan keskeisiä tavoitteita ja kehittämistarpeita, jotka 
edistävät kävelyä. Kävely ei ole vain liikennettä, vaan kaupunkitilan 
käyttöä. Käveltävyyteen vaikutetaan koko rakennetun ympäristön 
suunnittelulla, ei vain jalkakäytävillä ja muilla kävelyreiteillä. 

Kävelyn edistämisohjelma perustuu Helsingin yleiskaavaan 2016. Oh-
jelma on valmisteltu erityisesti maankäytön ja liikennesuunnittelun tar-
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peisiin. Tarkoituksena on selkiyttää suunnittelun lähtökohtia, joilla tue-
taan elävän ja houkuttelevan kaupunkiympäristön kehittymistä. Paino-
pisteenä ovat yleiskaavassa määritellyt keskusta-alueet ja raideliiken-
neasemien ympäristöt. Näitä kehitetään yleiskaavan ja siihen liittyvän 
keskusta-alueita koskevan määräyksen mukaisesti kävelypainotteisina 
alueina. 

Kävelyn edistämisohjelma asettaa neljä päätavoitetta ja viisi toimenpi-
dettä ohjaaman kävelyn edistämistä Helsingin yleiskaavan 2016 kes-
kusta-alueilla. Ohjelmassa on otettu huomioon kaupungin keskeisim-
pien kävelyn edistämiseen liittyvien strategioiden, ohjelmien ja suunni-
telmien linjaukset,  Helsingin yleiskaava 2016 ja Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelma. Uusi kaupunkistrategia Kasvun paikka -
kaupunkistrategia vuosille 2021-2025 painottaa edeltäjänsä lailla käve-
lyn ja käveltävyyden merkitystä kaupungissa.

Kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan Helsinki tavoittelee hiilineutraa-
liutta jo vuoteen 2030 mennessä sekä terveellistä, kilpailukykyistä ja 
elävää Helsinkiä. Kävelyn edistäminen tukee näiden kaikkien tavoittei-
den saavuttamista. Käveltävän Helsingin vision 2030 mukaan kävelyn 
edistäminen vie kohti kestävän kehityksen mukaista hiilineutraalia, 
asuttavaa, terveellistä ja kilpailukykyistä Helsinkiä 2030. Vision mukaan 
kävely on Helsingissä ensisijainen liikkumismuoto, jota priorisoidaan 
suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. 

Kävelyn edistämisohjelma painottuu Helsingissä vahvasti kävelyn ydin-
alueiden ja asemanseutujen käveltävyyden edistämiseen osana Hel-
singin kaupunkikeskustojen kokonaiskehitystä. Neljä päätavoitetta an-
tavat suunnan niille toimenpiteille, joita tarvitaan käveltävämmän Hel-
singin saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman viisi toi-
menpidettä ovat: 

1. Kävelyn suunnitteluohjeen laatiminen
2. Jalankulkuverkoston hierarkian määrittäminen
3. Jalankulun kunnossapidon hierarkian päivittäminen
4. Kävelyn tutkimuksen toimintasuunnitelman laatiminen ja 
5. Kävely-ympäristön kokeilut.

Kävelyn edistämisohjelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, jos-
sa on ollut edustus kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katu-
suunnittelu-, asemakaavoitus- sekä kaupunkitila- ja maisemapalvelus-
ta. Lisäksi ohjausryhmässä on ollut edustaja Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymästä (HSL) sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikkumi-
sohjelmasta.
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Ohjelman laatiminen alkoi loppuvuodesta 2018 ja varsinaista ohjelman 
laadintaa edeltäviin työvaiheisiin kuului parhaiden käytäntöjen valinta 
muiden kaupunkien kävelyn edistämisohjelmista, työpajat kävelyn pa-
rissa työskenteleville asiantuntijoille, tutkimuskirjallisuuskatsauksen laa-
timinen, asukaskyselyiden analyysit, Helsingin kävelyn nykytilannekat-
saus sekä vuorovaikutus ohjelman toimenpiteiden osallisten kanssa.

Esittelijän perustelut

Nykytila

Kävelyn kulkutapaosuus on Helsingissä kansainvälisesti verrattuna 
korkea. Vuonna 2019 helsinkiläiset tekivät 39 % kaikista kaupungin si-
säisistä matkoista kävellen. Joukkoliikenteellä tehtiin 29 %, henkilöau-
tolla 22 % ja polkupyörällä 9 % kaikista vuorokauden matkoista. Kestä-
vien kulkutapojen yhteenlaskettu osuus oli 77 %. (Helsinkiläisten liik-
kumistottumukset 2019.) Korona-pandemia näkyi vuoden 2020 kulku-
tapaosuuksissa vahvasti. Kävelyn osuus nousi selvästi ollen 52 % kai-
kista tehdyistä matkoista. Kävelyn osuus korostui etenkin kantakau-
pungissa. Sen sijaan julkisten liikennevälineiden matkaosuudet ovat 
vähentyneet selvästi. Vuorokauden aikana tehdyistä matkoista 17 
%:ssa käytettiin joukkoliikennettä, 52 %:ssa matkoista käveltiin, 20 
%:ssa käytettiin henkilöautoa ja 11 %:ssa pyöräiltiin vuonna 2020. 
(Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020.) Helsinkiläisten koko Hel-
singin seudulla tekemistä matkoista kävelyn osuus oli 29 % vuonna 
2018 (Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018).

Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumista on seurattu 1980-luvulta 
alkaen ja yleisenä trendinä on ollut henkilöauton ja joukkoliikenteen 
osuuksien pieneneminen ja kävelyn osuuden kasvu. (Liikkumistottu-
mukset Helsingin seudulla 2018.) Myös kaupungin teettämissä tutki-
muksissa kävelyn osuus on noussut selvästi, vaikka kehitys ei olekaan 
ollut suoraviivaista, ja kävelyn osuus on vaihdellut vuosittain. Vuonna 
2020 kävelymatkojen osuus oli kaikkien tutkimusvuosien korkein. (Hel-
sinkiläisten liikkumistottumukset 2010-2020).

Kävely kulkumuotona korostuu erityisesti kantakaupungissa asuvien 
keskuudessa, he tekivät 45 % kaikista matkoistaan kävellen vuonna 
2019 ja 60 % vuonna 2020. Esikaupungissa asuvilla kävelyn osuus oli 
35 % tehdyistä matkoista vuonna 2019 ja 47 % vuonna 2020. (Helsinki-
läisten liikkumistottumukset 2019 ja 2020.)

Kävelyä koskevat muut linjaukset

Ennen kävelyn edistämisohjelman laatimista Helsingin linjaukset ovat 
esiintyneet erillisissä strategioissa, ohjelmissa ja suunnitelmissa, joista 
merkittävin on Helsingin yleiskaava 2016. Lisäksi kävelyä on pyritty 
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edistämään Liikkumisohjelmassa vuodelta 2018 sekä Kestävän kau-
punkiliikkumisen ohjelmassa SUMP (Sustainable Mobility Plan) vuodel-
ta 2017. Se puolestaan perustui aiempaan liikkumisen kehittämisoh-
jelmaan LIIKE vuodelta 2013. 

Helsingin liikennesuunnittelun yleisenä periaatteena on huolehtia en-
simmäisenä kävelijöiden tarpeista. Tämän jälkeen huomioidaan järjes-
tyksessä pyöräliikenteen, joukkoliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten 
ja henkilöautoilun tarpeet. Helsingin liikennejärjestelmän tavoitteet ja 
toimintalinjaukset on määritelty Helsingin liikkumisen kehittämisohjel-
massa. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman vuonna 2015 ohjeellisena 
noudatettavaksi.

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuoteen 
2030 mennessä. Strategian mukaan kestävien liikennemuotojen, kuten 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan 
ja samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä. Kä-
velyn edistäminen tukee näitä kaupunkistrategiassa asetettuja tavoittei-
ta. Toimivassa kaupungissa on sujuvaa ja miellyttävää kävellä ja sa-
malla liikkua kestävästi. 

Kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan käynnistämme keskustan elin-
voimaprojektin, jossa panostetaan käveltävään ja viihtyisään kaupunki-
tilaan. Suunnitellaan kävelykeskustan kehitystä nojautuen viime kau-
den valmisteluun ja tuodaan ehdotus päätöksentekoon. Edistetään 
keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, 
tapahtumien edellytyksiä sekä kulttuurin ja taiteen näkökulmaa.

Yksi aiemman kaupunkistrategian kärkihankkeista oli Liikkumisohjelma 
(2018), joka pyrkii lisäämään helsinkiläisten aktiivista liikkumista muun 
muassa kävelyn määrää lisäämällä. Fyysisen ympäristön laadun, kuten 
ympäristön turvallisuuden, meluasteen ja viihtyisyyden, todetaan ole-
van yksi keskeisimmistä arkiliikkumista määrittävistä tekijöistä.

Helsingin yleiskaava 2016 perustuu raideliikenteen verkostokaupunkiin, 
jossa raideliikenteellä hyvin saavutettavat keskustat sisältävät asumis-
ta, työpaikkoja ja palveluita. Yleiskaavan kaavamerkintöjen liike- ja pal-
velukeskustan C1, kantakaupungin C2 sekä lähikeskustan C3 ympäris-
tö tulee suunnitella ensisijaisesti jalankulkijan näkökulmasta.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma (2013) tarkensi kaupunkistra-
tegiaa (2013-2016) liikkumisen osalta ja ohjaa Helsingin kestävän kau-
punkiliikkumisen edistämistä. Kävelyn edistämisohjelman kannalta 
oleellisimmat linjaukset liittyvät kaupunkikeskustojen ihmisen mittakaa-
vaiseen suunnitteluun sekä kävely-yhteyksien jatkuvuuden, virikkeelli-
syyden, esteettömyyden ja turvallisuuden kehittämiseen, joukkoliiken-
teen vaihtopaikkojen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja lähisaavutetta-
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vuuden parantamiseen ja liikenneverkon kehittämiseen kaupungin tii-
vistymistä tukien. 

Tavoitteet

Helsingin ensimmäinen kävelyn edistämisohjelma kokoaa kävely-
ympäristön kehittämiseen liittyvät linjaukset. Kävelyn edistämisohjelma 
sisältää käveltävän Helsingin vision 2030, visioon perustuvat tavoitteet 
sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Käveltävän Helsingin vision 2030 mukaan kävelyn edistäminen vie koh-
ti kestävän kehityksen mukaista, hiilineutraalia, asuttavaa, terveellistä 
ja kilpailukykyistä Helsinkiä 2030. Kävely on Helsingissä ensisijainen 
liikkumismuoto, jota priorisoidaan suunnittelussa, toteutuksessa ja yllä-
pidossa. Kävely on erottamaton osa kaupunkielämää ja sosiaalista 
kanssakäymistä. Liikkumismuotona kävely on osa jokaista matkaa. Se 
on toimivin, tilatehokkain, ympäristöystävällisin, tasa-arvoisin ja terveel-
lisin tapa liikkua.

Vision mukaan Helsinki on ympäristöystävällinen, vilkas ja eloisa, tuo 
hyvinvointia arkeen ja on elinvoimainen. Kävelyn edistäminen tukee 
kaupunkistrategiassa ja Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjel-
massa asetettuja liikenteen päästövähennystavoitteita lisäämällä käve-
lyn houkuttelevuutta ja suosiota. Kävely on Helsingissä paitsi tapa liik-
kua paikasta toiseen myös mahdollisuus nauttia ympäristöstä. Käveltä-
vä kaupunki rakentuu paikallisista vahvuuksista ja tarjoaa vaivatonta, 
esteetöntä ja virikkeellistä jalankulkua arjen ja vapaa-ajan reiteillä. Riit-
tävän tiivis, käveltävä, lähipalveluita tarjoava ja sekoittunut kaupunkira-
kenne tukee liikkumista kävellen ja tuo siten kävelyn terveyshyötyjä. 
Käveltävä, lyhyiden etäisyyksien kaupunkirakenne kasvattaa yritysten 
ja ihmisten vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että kävel-
tävä kaupunkiympäristö on vetovoimatekijä Helsinkiin sijoittuville yrityk-
sille ja osaajille.

Kävelyn edistämisohjelma painottuu Helsingissä vahvasti kävelyn ydin-
alueiden ja asemanseutujen käveltävyyden edistämiseen osana Hel-
singin kaupunkikeskustojen kokonaisvaltaista kehitystä. Ohjelman neljä 
päätavoitetta ovat:

1. Kävelyn ydinalueita ovat raideliikenteen verkostokaupungin kau-
punkikeskustat. Näitä alueita suunnitellaan ensisijaisesti jalan-
kulkijan näkökulmasta alueelliset lähtökohdat huomioiden. Eri-
tyisesti ydinkeskustan keskeisiä asiointi- ja oleskelualueita sekä 
kaikkia kaupungin asemanseutuja kehitetään toimivina, viihtyisi-
nä ja turvallisina kävely-ympäristöinä.
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2. Kävely on osa kestävän liikkumisen palveluverkkoa, jossa palve-
lut ja työpaikat saavutetaan helposti ajankohdasta, tulotasosta ja 
autonomistuksesta riippumatta. Kävely on houkutteleva tapa liik-
kua kaupunkikeskustoissa ja osa jokaista matkaketjua.

3. Helsingissä kävely ei ole vain liikkumista, vaan olennainen osa 
toimivaa ja miellyttävää kaupunkielämää.

4. Kävelyn tutkimus, suunnittelu ja kokeilut muodostavat ehyen ko-
konaisuuden. Tutkimus ohjaa suunnittelua ja vastaavasta tutki-
musta kohdennetaan kävelyn ydinalueille. Helsingin kaupunki 
mahdollistaa rohkeasti myös nopeita kokeiluja selvittämään eri-
laisten suunnitteluratkaisujen toimivuutta käyttäjien näkökulmas-
ta.

Tavoitteet on muodostettu asiantuntijoille järjestettyjen työpajojen, asu-
kaskyselyiden sekä tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tavoitteiden toteut-
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet on muodostettu yhdessä kaupun-
kiympäristön asiantuntijoiden, työn ohjausryhmän ja sidosryhmien 
kanssa. 

Toimenpiteet

Helsingin kävelyn edistämisohjelma sisältää 5 toimenpidettä. 

Ensimmäiseksi toimenpiteeksi on määritelty kävelyn suunnitteluohjeen 
laatiminen. Kävelyn suunnitteluohje keskittyy Helsingin yleiskaavan 
2016 keskusta-alueilla ja asemanseuduilla ottaen huomioon liikenteen 
ja maankäytön vuorovaikutuksen ja paikkalähtöisen suunnittelun. Ta-
voitteena on, että kävely-ympäristö huomioidaan suunnitteluproses-
seissa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla eri suunnitteluvaiheissa. 
Suunnitteluohje tarjoaa myös opastusta, miten kävely-ympäristön laa-
tua voidaan parantaa tiiviissä kaupunkiympäristössä.

Toinen toimenpide on jalankulkuverkoston hierarkian määrittäminen, 
jossa priorisoidaan parannettavat kävely-yhteydet. Kävely-ympäristön 
kehittäminen vaatii onnistuakseen resurssien kohdentamista niihin 
paikkoihin, joissa vaikutus kävelyolosuhteisiin on suurin. Priorisoidun 
verkoston myötä varmistetaan, että kävelyverkostosta tulee yhtenäinen 
kokonaisuus ja että resurssit kohdistetaan tehokkaasti. Kävelyn priori-
soitu verkosto voidaan laatia esimerkiksi kehittämisperiaatteiden, alue-
suunnitelman tai kävely-ympäristön laatukartoituksen yhteydessä. 

Kolmas toimenpide on jalankulun kunnossapidon hierarkian päivittämi-
nen. Ympärivuotisen kunnossapidon laatu vaikuttaa mahdollisuuksiin 
liikkua. Kävelyn priorisoitu verkosto auttaa kohdistaman talvihoidon tar-
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peita, mutta lisäksi tulee huomioida muut talven liikkumisympäristön 
erityispiirteet. 

Neljäs toimenpide on kävelyn tutkimuksen toimintasuunnitelman laati-
minen. Tietopohjan saattaminen riittävälle tasolle edellyttää tutkimus-
suunnitelman laatimista jalankulkijoiden laskemiseksi, oleskelun mää-
rien seuraamiseksi sekä kävely-ympäristön laadun arvioimiseksi. Tut-
kimukset ja laskennat kohdennetaan kävelyn ydinalueille ja priorisoidul-
le verkostolle. Tutkimustieto toimii parannustoimenpiteiden lähtötietona 
ja tuottaa tietoa kävelyn edistämisen laadullisten ja määrällisten tavoit-
teiden etenemisestä.

Esittelijä toteaa, että jotkut ohjelmassa mainitut kansainväliset tutki-
mukset ja selvitykset ovat jo suhteellisen vanhoja eivätkä kenties ole 
suoraan sovellettavissa Helsingin nykyisiin olosuhteisiin. Onkin toivot-
tavaa, että tulevat toimenpiteet perustetaan viimeisimpiin tutkimustu-
loksiin ja Helsingissä tapahtuvaan seurantaan ja vuorovaikutukseen.

Viidentenä toimenpiteenä ovat kävely-ympäristön kokeilut. Kävelyyn liit-
tyvän suunnittelukulttuurin uudistaminen edellyttää valmiutta kokeilla 
rohkeasti uusia ratkaisuja. Kokeilut avaavat mahdollisuuksia toteuttaa 
kevyesti ja nopeasti erilaisia ratkaisuja. 

Tähän liittyen esittelijä pitää tärkeänä, että tulevat kokeilut pohjaavat 
laajaan vuorovaikutukseen, kaupungin eri viranomaisten hyvään yhteis-
työhön sekä keskustan kävely-ympäristöjen käyttäjien ja yrittäjien osal-
listumiseen sekä kokeiluja suunniteltaessa että johtopäätöksissä. Pa-
lautteen perusteella mm. Vaasankadun ja Ehrenströmintien kesäkatu-
kokeiluista on tässä valossa opittavaa.

Ohjelman vaikutukset

Terveys

Kävelyllä on tutkimuksissa havaittu lukuisia positiivisia terveysvaikutuk-
sia. Kävelyolosuhteiden parantaminen, riittävän tiivis, käveltävä, lähi-
palveluita tarjoava ja sekoittunut kaupunkirakenne tukee liikkumista kä-
vellen ja siten kävelyn terveyshyötyjä yhdessä liikkumiseen kannusta-
vien toimenpiteiden kanssa. 

Kilpailukyky ja yritysvaikutukset

Kävelykeskustojen kehittäminen on vahva osa eurooppalaisten kau-
punkikeskustojen kehittämistä ja kytkeytyy esimerkiksi matkailun edis-
tämiseen. Käveltävyydellä on vaikutuksia myös kaupungin ja yritysten 
kilpailukykyyn. Parhaimmillaan kävelykadut ja muut kävely-
ympäristöihin tehdyt parannukset lisäävät kävelijämääriä katutilassa ja 
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tutkimusten mukaan on havaittavissa positiivisia vaikutuksia kävelyalu-
een yritysten asiakasmääriin, liikevaihtoon, tuottoon, yritysten lukumää-
rään, asuin- ja liikekiinteistöjen arvoon, toimitilojen käyttöasteisiin ja 
vuokratuottoihin sekä yritystoiminnan tuottamiin verotuloihin.

Esittelijä toteaa täydennyksenä edellä mainittuun, että tilasto- ja kiin-
teistömarkkinatietoja ei kuitenkaan ole saatavissa yksittäisten katujen 
tai kävelyalueiden tarkkuudella.

Käveltävät yhdyskunnat tuovat infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpi-
tämiseen liittyviä kustannussäästöjä sekä säästävät rakennusmaata. 
Lisääntyneen kävelyn positiiviset terveysvaikutukset tuovat kansanta-
loudellisia hyötyjä vähentyneinä terveyskuluina ja sairaspoissaoloina, 
pidentyneenä työurana ja lisääntyneenä tuottavuutena. 

Siirtyminen kävelyyn ja kestäviin liikennemuotoihin vähentää henkilöau-
toilun tarvetta arjen liikkumisessa ja riippuvuutta auton omistamisesta. 
Henkilöautoilun vähentyminen vähentää liikenteen negatiivisia ulkois-
vaikutuksia, kuten ruuhkia ja päästöjä. Tilatehokkaiden ja liikenneverk-
koa vähiten kuormittavien liikkumismuotojen rooli sujuvan liikkumisen 
mahdollistamisessa kasvaa. Käveltävässä lyhyiden etäisyyksien kau-
punkirakenteessa myös yritysten ja ihmisten vuorovaikutusmahdolli-
suudet kasvavat. Edelleen positiivisia seurauksia voivat olla lisäänty-
neet kasautumisedut, innovaatiohyödyt, parantunut asiakassaavutetta-
vuus sekä työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaavuus, ajalliset ja kus-
tannukselliset säästöt sekä taloudellisesti positiiviset ulkoisvaikutukset. 
Viihtyisällä kävely-ympäristöllä on vaikutuksia myös kaupunkiympäris-
töjen laadulle ja sitä kautta mm. kaupungin vetovoimaan ja osaajien 
houkutteluun.

Esittelijä kiinnittää tässä yhteydessä huomiota ohjelmaa laadittaessa 
tehtyyn yritysvaikutusten arviointiin. Sen perusteella kävelypainotteiset 
keskustat vetävät yhdenlaisia yrityksiä puoleensa, kuten muotiin, oles-
keluun ja viihtymiseen keskittyviä, tai rahoitus- ja konsultointialan pal-
veluita tarjoavia yrityksiä, ja vastaavasti saattavat karkottaa  sellaisia, 
joissa asiointi tapahtuu suurelta osin autolla. Lisäksi kaikkien yritysten 
kannalta on olennaista, että tavaralogistiikka saadaan järjestymään su-
juvasti, koska kävelykaduilla tapahtuvalla huoltoliikenteellä on huomat-
tava vaikutus käyttäjäkokemukseen.

Esittelijä huomauttaa myös, että erityisesti keskusta-alueilla lähes kaik-
ki ovat lopulta jalankulkijoita. Kuitenkin tullessaan keskustaan suurin 
osa ihmisistä käyttää myös muita kulkumuotoja, mistä syystä keskusto-
jen hyvästä saavutettavuudesta kaikilla kulkumuodoilla on huolehditta-
va.

Asuttavuus ja elävyys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 173 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/22
28.02.2022

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

Kävelyn edistämiseksi on tärkeää panostaa kävely-ympäristöjen viihtyi-
syyteen, liikenteelliseen ja sosiaaliseen – koettuun ja faktiseen – turval-
lisuuteen sekä toimivuuteen. Kävely-ympäristöt ja -alueet voivat olla 
mahdollisuus myös julkisille kaupunkitiloille, tapahtumille, katumarkki-
noille, palveluille, kohtaamisille ja oleskelulle. Pysähtymisellä ja oleske-
lulla on tärkeä merkitys osana kävelyä liikkumisen muotona ja kaupun-
gin asuttavuutta. 

Kaupungin käveltävyyttä on mahdollista edistää rakentamalla lisää tii-
viitä ja käveltäviä kaupunginosia, joissa palvelut ovat lähellä. Samalla 
on kuitenkin huolehdittava suurempien viheralueiden saavutettavuu-
desta. Käveltävillä kaupunginosilla on havaittu olevan hyötyjä myös yh-
teisöllisyyden näkökulmasta.

Kävely on lähes kaikkien kaikilla matkoilla käyttämä, halpa ja siten ta-
sa-arvoinen liikkumisen muoto. Käveltävyydeltään heikko kaupunkira-
kenne ja pitkät etäisyydet voivat rajoittaa eri ryhmien mahdollisuuksia 
käyttää kaupunkia. Käveltävät kaupunginosat ja hyvät kävely-
ympäristöt lisäävät liikkumismahdollisuuksien tasa-arvoisuutta.

Ilmasto

Kompakti kaupunkirakenne ja riittävän tiiviit, käveltävät kaupunginosat 
ovat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja ilmastotavoitteiden saavut-
tamisen näkökulmasta monin tavoin hyödyllisiä. Ne vähentävät henki-
löautoilun sekä autonhankinnan tarvetta. Käveltävyyttä tukevat toimivat 
matkaketjut. Käveltäviin kaupunginosiin usein yhdistetty vehreys lisää 
kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin. Tiivis rakentaminen 
säästää myös viheralueita ja siten hiilinieluja rakentamiselta. Tiivis 
kaupunkirakenne näyttää kuitenkin myös kannustavan kuluttamiseen, 
mikä näyttäytyy ilmastotavoitteiden näkökulmasta haasteena.

Vuorovaikutus

Ohjelmaa varten laadittiin asukaskysely Jalan kaupunginosissa, joka oli 
auki kesäkuussa 2019. Kyselystä laadittiin myös erillinen raportti Kau-
nis, vihreä ja rauhallinen – Jalan kaupunginosissa -asukaskyselyn tu-
lokset (Norppa & Hovi 2020). Tämän kyselyn analyysin lisäksi käytiin 
läpi vuoden 2018 Jalan kaupungilla –kyselyn tulokset. Lisäksi ohjelman 
sisältöön on voinut tulla tutustumaan näyttelytila Bryggassa syyskuussa 
2019 sekä keskuskirjasto Oodin aulassa joulukuussa 2019.

Ohjelmasta on saatu lausunnot vammais- ja vanhusneuvostolta. 

Kävelyn asiantuntijoille järjestettiin kaksi työpajaa, joista ensimmäinen 
toteutettiin toukokuussa ja toinen kesäkuussa 2019. 
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Asukaskyselyiden, järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemyksiä hyödyn-
nettiin ohjelman sisällön muokkaamisessa useaan otteeseen ja ne toi-
mivat omalta osaltaan ohjelman lähtötietoina.

Ohjelman toteutus ja seuranta

Ohjelmassa on esitetty toteutusaikataulu kaikille toimenpiteille. Kävely-
ympäristön kehittäminen edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista kaupun-
gin kaikilta toimijoilta. Kävely-ympäristön laatuun ei voida vaikuttaa ai-
noastaan yhdessä palvelussa, sillä kävely-ympäristön kehittäminen on 
riippuvainen useista toimijoista. 

Jokaiselle toimenpiteelle on asetettu päävastuutahot tietyn toimenpi-
teen toteuttamisesta. Koska ohjelmassa on eri palveluiden toimintaa 
koskettavia ja yhteistyötä vaativia toimenpiteitä, on kävely-ympäristön 
kehittämisen koordinoinnille tarvetta. 

Toimenpiteen laatimisvaiheessa tulee tunnistaa niiden keskeiset vaiku-
tukset eri väestöryhmiin, yrityksiin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet sisällytetään palveluiden vuosittaisiin 
toimintasuunnitelmiin. Ohjelman toimenpiteiden koordinoimista ja edis-
tämistä varten perustetaan ryhmä, jossa tulee olla edustus jokaisesta 
ohjelman toimenpiteen vastuutahon palvelusta. Ryhmään voidaan li-
säksi kutsua vierailevia jäseniä käsiteltävän teeman mukaan. Ryhmä 
valmistelee ohjelmasta vuosittain seurannan kaupunkiympäristölauta-
kuntaan. 

Esittelijä toteaa, että kävelyn edistämisohjelma sivuaa  kaupungin kes-
kusta-alueella myös mm. liikenneturvallisuuden edistämiskysymyksiä ja 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Keskustan elinvoimaa vahvista-
maan on 1.9.2021 asetettu kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyö-
ryhmä HELY, jonka vetovastuu on kaupunginkanslialla. On tärkeää, et-
tä tuleva kävelyn edistämistä koordinoiva ja seuraava työryhmä sekä 
HELY-ryhmä pitävät toisensa riittävällä tavalla informoituna toimenpi-
teidensä sisällöstä ja ajoituksesta. Sama toteamus koskee em. HELY-
ryhmää ja liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 toteu-
tuksen koordinointia. Keskustan käveltävyyden, liikenneturvallisuuden 
ja elinvoiman kysymykset koskettavat laajasti kaupunkia, kaupunkilai-
sia ja yrityksiä sekä kaikkia liikennemuotoja. Siksi paitsi kaupungin eri 
toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien, myös kaupunginkanslian eri 
osastojen nykyistä laajempi edustus on tulevassa ryhmässä toivotta-
vaa.

Ohjelman toimenpiteet on ajoitettu vuosille 2021−2030. Ohjelmaa voi-
daan kuitenkin tarvittaessa päivittää ennen vuotta 2030. Ennen päivi-
tystyön aloittamista on syytä tehdä tilannekatsaus siitä, missä on onnis-
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tuttu ja missä on eniten kehitettävää, jotta ohjelman toimenpiteet koh-
distuvat oikein ja ovat mahdollisimman vaikuttavia.

Esittelijä toteaa lopuksi, että Helsingin kävelyn edistämisohjelman esi-
tys kaupunginhallitukselle hyväksyttiin lautakunnassa 15.6.2021 eli juu-
ri kuntavaalien jälkeen. Jotta ohjelman edistämiselle olisi hyvät edelly-
tykset myös uuden kaupunkistrategian pohjalta, sen käsittelyä siirrettiin 
Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-2025 hyväksymisen jälkei-
seen aikaan. Lisäksi kävelyn edistämisohjelman kanssa samaan ai-
kaan on ollut valmisteltavana Helsingin liikenneturvallisuuden kehittä-
misohjelma, jossa yhtenä johtavana periaatteena on ollut jalankulun 
turvallisuuden parantaminen. Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 
tämän ohjelman hyväksymistä 26.10. 2021. Esittelijä pitää tarkoituk-
senmukaisena molempien ohjelmien käsittelyä yhtäaikaisesti. Liitteenä 
oleva ohjelma on vielä luonnos, joka tullaan teknisesti päivittämään 
kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kävelyn edistämisohjelma korj. 3.2.2022
2 Asukaskyselyn tulokset -julkaisu
3 Vanhusneuvoston lausunto Kävelyn edistämisohjelmasta
4 Vammaisneuvoston lausunto Kävelyn edistämisohjelmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunta
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 333

HEL 2020-003491 T 08 00 04



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 176 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/22
28.02.2022

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

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kävelyn 
edistämisohjelma hyväksytään ohjeellisena noudatettavaksi.

08.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 09 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Henna Hovi, projektisuunnittelija, puhelin: 31021337

henna.hovi(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
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§ 165
Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022-2026

HEL 2021-003269 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin_liikenneturvallisuuden_kehittämisohjelma_2022-2026, korjat-
tu 2.2.2022

2 Yritysvaikutusten arviointi
3 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämi-
sohjelman 2022–2026 (liite nro 1) ohjeellisena noudatettavaksi.

Kaupunginhallitus korostaa, että nopeusrajoituksen mukaiseen ajami-
seen tulee pyrkiä ennen kaikkea kadun nopeusrajoitusta vastaavalla 
kadun fyysisellä rakenteella. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa 
pääkatujen varrella on kouluja, päiväkoteja tai muita oppilaitoksia.

Kaupunginhallitus kehottaa jatkossa selvittämään erityisesti keinoja, 
joilla jalankulkijoiden turvallisuutta voitaisiin parantaa saamalla jalka-
käytävillä tapahtuva sähköpotkulautailu ja luvaton pyöräily vähene-
mään.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat
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Helsingin edellinen liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma valmistui 
vuonna 2014 ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2015 
ohjeellisena noudatettavaksi. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet oli oh-
jelmoitu aloitettavaksi pääosin vuosina 2015–2017. Kehittämisohjel-
massa kaupunki sitoutui valtakunnalliseen liikenneturvallisuuden nolla-
visioon, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua va-
kavasti liikenteessä. Samalla kaupunki on sitoutunut seudulliseen ta-
voitteeseen, jonka mukaan liikkuminen on vastuullista ja koetaan tur-
valliseksi. Määrällisiksi tavoitteiksi vuodelle 2020 kehittämisohjelmassa 
asetettiin, että tieliikenteessä kuolleiden määrä Helsingissä on enintään 
4 henkeä vuodessa ja loukkaantuneiden määrä enintään 490 henkeä 
vuodessa. Määrällinen alentumistavoite on saavutettu loukkaantumis-
ten osalta 2014 ja lukumäärä on pysynyt sen jälkeen selkeästi tavoit-
teen alapuolella. Liikenteessä kuolleiden osalta vähenemistavoite on 
saavutettu vuosina 2016, 2018 ja 2019. Toteutuneita onnettomuusmää-
riä on käsitelty tarkemmin uuden kehittämisohjelman raportin liitteessä.

Määrällisten tavoitteiden konkretisoimiseksi edellisessä liikenneturvalli-
suuden kehittämisohjelmassa luotiin neljä painopistettä, joille kullekin 
määritettiin osatavoitteet, toimenpiteet sekä tavoitteiden ja toimenpitei-
den toteutumisen seurantatapa. Toimenpiteet jakautuivat yhteensä 34 
osatoimenpiteeseen, jotka ohjelmoitiin pääosin vuosille 2015–2017. 
Kevääseen 2021 mennessä 30 toimenpidettä oli valmistunut tai vähin-
tään aloitettu. Tarkempi erittely toimenpiteiden tilanteesta on uuden ke-
hittämisohjelman raportin liitteessä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 3.8.2016 asettaa Helsin-
gin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoi-
van työryhmän, jonka puheenjohtajana on toiminut kaupunkiympäristön 
toimialan apulaispormestari. Työryhmän tehtävänä oli Helsingin liiken-
neturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksien toteu-
tumisen edistäminen ja seuranta. Työryhmän tehtäväksi asetettiin 
myös liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman päivityksen laadinta, 
johon se on osallistunut merkittävällä panoksella. Työryhmään ovat 
kuuluneet edustajat kaupunkiympäristön toimialalta (maankäyttö ja 
kaupunkirakenne sekä rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuksista), kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, sosi-
aali- ja terveystoimialalta, kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyk-
siköstä, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä, Helsingin poliisilai-
tokselta, Liikenneturvasta, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksestä 
ja Uudenmaan ELY-keskuksesta. Työryhmän toimikausi päättyi 
31.5.2021.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnisti syksyllä 2020 hankkeen, jossa 
päivitettiin Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Ohjel-
massa esitettävät toimenpiteet ajoittuvat pääosin vuosille 2022–2026, 
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mutta liikenneturvallisuustyön tavoitteet määritellään pidemmälle aika-
välille ulottuen aina vuoteen 2030. Kehittämisohjelman laadinnasta on 
vastannut kaupunkiympäristön toimiala ja ohjelmaa on valmisteltu lii-
kenneturvallisuustyöryhmässä yhteistyössä kaupungin muiden toimia-
lojen ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Uuden kehittämisohjelman tavoitteet ja kohderyhmät

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman vuosille 2022–
2026 päätavoitteena on parantaa Helsingin liikenneturvallisuutta. Li-
säksi tavoitteena on tulevien vuosien liikenneturvallisuushankkeiden 
ohjelmointi, jotta Helsingin liikenneturvallisuustyö on hyvin perusteltua 
ja suunnitelmallista. Korkean tason tavoitteisiin vastaaminen edellyttää 
liikenneturvallisuustyön entistä vaikuttavampaa suuntaamista ja keskit-
tämistä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Uuden kehittämisohjelman raportti-
luonnos on listatekstin liitteenä 1.

Kehittämisohjelmassa on asetettu uudet liikenneturvallisuustavoitteet. 
Helsingin liikenneturvallisuustavoitteet pohjautuvat Euroopan Unionin 
asettamiin tavoitteisiin. Euroopan laajuisena pitkän aikavälin tavoittee-
na on saavuttaa liikennekuolemien ja vakavien onnettomuuksien nolla-
taso vuoteen 2050 mennessä (Vision Zero -tavoite). Strategian välita-
voitteena on vähentää kuolonuhrien ja vakavien loukkaantumisten 
määrää 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen valta-
kunnalliseen liikenneturvallisuusstrategiaan on kirjattu samat tavoitteet. 
Kaupunki on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle luon-
noksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstra-
tegiasta 31.1.2022, ja se löytyy esityksen oheismateriaaleista.

Helsingin liikenneturvallisuustavoitteiden lähtötasona eli nykytilanteena 
ovat viimeisimmät vahvistetut onnettomuustiedot (2015–2019). Nykyti-
lanteessa Helsingissä on tapahtunut keskimäärin 371 henkilövahinkoon 
johtanutta onnettomuutta vuosittain. Liikenteessä on kuollut vuosittain 
keskimäärin 6 ja loukkaantunut 443 henkilöä, joista vakavasti 20 henki-
löä (poliisin tietoihin perustuvan tilaston mukaan). 

Pitkän tähtäimen tavoitteeksi Helsingissä on asetettu, että liikenteessä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä puolitetaan vuoteen 2030 men-
nessä vuoden 2020 tasosta. Tavoitteen mukaan vuonna 2030 Helsin-
gin liikenteessä kuolee vähemmän kuin kolme ja loukkaantuu alle 222 
henkilöä, joista enintään 10 vakavasti. Euroopan Unionin asettama uh-
rimäärän puolittamistavoite koskee liikennekuolemia ja vakavia louk-
kaantumisia, mutta Helsingin kaupungin asettama tavoite koskee kaik-
kia loukkaantumisia. 

Helsingin liikenneturvallisuustyön pitkän tähtäimen visio ulottuu vuo-
teen 2050. Sen mukaisesti Helsingin liikennejärjestelmä on kaikille liik-
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kujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai louk-
kaantua vakavasti liikenteessä. Liikkuminen on vastuullista ja koetaan 
turvalliseksi.

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman erityisiä kohde-
ryhmiä ovat ikäryhmistä lapset ja nuoret sekä liikkujaryhmistä jalankul-
kijat ja pyöräilijät. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan kaikkien Helsingis-
sä liikkuvien turvallisuuteen, mutta toimenpiteissä erityistä huomiota 
kiinnitetään näiden kohderyhmien liikenneturvallisuuteen. Mahdollista-
malla näiden kohderyhmien turvallinen liikkuminen edistetään kaikkien 
liikenneturvallisuutta: lapsille ja nuorille sekä jalankulkijoille ja pyöräili-
jöille turvallinen liikenneympäristö on turvallinen myös ikäihmisille ja eri-
tyisryhmiin kuuluville.

Uuden kehittämisohjelman toimenpiteet

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteelliseksi toteutusa-
jaksi on esitetty vuosia 2022–2026 eli toimenpiteet sijoittuvat hyvin tii-
viille jaksolle. Tästä syystä toimenpideluetteloon on valittu vain konk-
reettisia toimenpiteitä, joista suurin osa kuuluu kaupunkiympäristön 
toimialan ja erityisesti sen liikenne- ja katusuunnittelupalvelun vastuulle 
(alaluku 3.2). Näin mahdollistetaan tehokas toimenpiteiden toteuttami-
nen osana kaupungin talousarvion mukaisia toimintasuunnitelmia. 

Liikenneturvallisuuden edistäminen on laajasti poikkihallinnollista työtä, 
minkä vuoksi toimenpideluettelossa on esitetty toimenpiteitä myös muil-
le toimialoille ja sidosryhmille (alaluku 3.3). Toimenpiteet ovat vastuu-
tahojen itse kirjaamia ja niiden sisällöstä ja edistämisestä on sovittu 
kunkin toteutustahon vastuuhenkilöiden kanssa.

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevat toimenpiteet on jaoteltu 
kahdeksaan toimenpidekokonaisuuteen. Toimenpidekokonaisuuksissa 
toimenpiteet on suunniteltu siten, että niistä voidaan helposti muodos-
taa hallittavan kokoisia projekteja. Toimenpidekokonaisuudet jakaantu-
vat vielä 22 tarkempaan toimenpiteeseen, joiden kuvaukset on esitetty 
raportin luvussa 3.2. Kustakin toimenpiteestä esitetään tiivis kuvaus, 
alustava aikataulu ja vastuullinen edistämistaho, joissain tapauksissa 
myös yhteistyötahot. Toimenpidekokonaisuudet ovat:

 Liikenneturvallisuuslähtöinen katuverkko
 Liittymien ja risteysten turvallisuuden parantaminen
 Kadunylitysten turvallisuuden parantaminen
 Liikenteen rauhoittaminen
 Liikenneturvallisuuden tilannekuva
 Liikenneturvallisuusinvestointien ohjelmointi
 Turvallisuuslähtöinen valaistus ja kunnossapito
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 Työmaiden liikennejärjestelyjen turvallisuuden parantaminen

Muista tahoista ohjelmaan ovat kirjanneet toimenpiteitään Helsingin 
kaupungin osalta kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiustoiminto, 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala sekä kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala. Ulkoisista sidosryhmistä ohjelmaan 
ovat kirjanneet toimenpiteitään Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin 
seudun liikenne, Liikenneturva, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ja 
Helsingin poliisilaitos. Tarkat toimenpidekuvaukset on esitetty luvussa 
3.3.  

Vaikutusten arviointi

Kehittämisohjelman vaikuttavuutta on arvioitu raportin luvussa 4. Jo-
kaista luvun 3 toimenpidekokonaisuutta on arvioitu ohjelman päätavoit-
teiden (uhrien määrä puolitetaan, liikkuminen koetaan turvalliseksi, 
ajantasainen tilannekuva) saavuttamisen kannalta. Tavoitteiden saa-
vuttamisen lisäksi arvioidaan kunkin toimenpidekokonaisuuden vaikut-
tavuutta vaikuttavuusteemojen kautta, joita ovat vaikutukset turvallisuu-
teen ja käytettävyyteen sekä taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja yri-
tysvaikutukset. Yritysvaikutusten arviointi on käsitelty erikseen kaupun-
gin arviointiohjeen mukaisesti ja arviointi on listatekstin liitteenä 2.

Toimenpiteiden tarkkuustason vuoksi vaikutusten arviointi on laadullista 
arviointia tässä vaiheessa käytettävissä olevilla tiedoilla. Toimenpitei-
den sisältö tarkentuu niihin liittyviä projekteja käynnistettäessä, jolloin 
arvioidaan tarkemmin vaikutuksia. Yhteenvetona ohjelman arvioidut 
vaikutukset ovat positiivisimpia turvallisuuteen ja siihen, että liikkumi-
nen koetaan turvalliseksi. Merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ei tunnis-
tettu, ja vähiten ohjelmalla arvioidaan olevan ekologisia vaikutuksia.

Seuranta

Ohjelmaa esitetään seurattavaksi neljällä mittarilla, joita ovat onnetto-
muuksien ja niiden uhrien lukumäärä, koetun turvallisuuden taso, lii-
kennekäyttäytyminen ja toteutuma (käynnistettyjen toimenpiteiden lu-
kumäärä).

Kehittämisohjelman yhtenä toimenpiteenä esitetään poikkihallinnollisen 
liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan vakiinnuttamista. Työryhmän 
vetovastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Työryhmä on avainase-
massa kehittämisohjelman toteutumisen ja liikenneturvallisuustilanteen 
seurannassa sekä laajemmin Helsingin liikenneturvallisuustyön edis-
tämisessä. Työryhmän on hyvä seurata säännöllisesti kehittämisohjel-
massa määritettyjen tavoitteiden edistymistä edellä kuvatuilla mittareil-
la.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 182 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/23
28.02.2022

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

Vuorovaikutus

Ohjelman valmistelun aikana järjestettiin runsaasti vuorovaikutusta se-
kä kaupungin sisällä että sidosryhmille ja asukkaille. Lausuntoja pyy-
dettiin seuraavilta tahoilta: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (ELY-keskus), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), 
Helsingin Poliisilaitos, Liikenneturva, Helsingin liikenneturvallisuusyh-
distys, Linja-autoliitto, Helsingin Taksiautoilijat ry, Helsingin polkupyö-
räilijät ry, Autoliiton Helsingin seudun osasto, Helsingin Vanhusneuvos-
to, Helsingin Vammaisneuvosto, Helsingin Nuorisoneuvosto, SKAL / 
Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry, Helsingin yrittäjät, Helsingin seu-
dun kauppakamari, Helka ry, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset, 
Helsingin Invalidien Yhdistys ry, Helvary (Helsingin vanhemmat ry), 
Helsingin autokouluyhdistys, Helsingin City markkinointi ry, Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunta, Opiskelijakunta Helga ja Opiskelijakunta 
METKA. Lausuntoja saatiin yhteensä 13 ja lisäksi yksi kannanotto 
Kruununhaan asukasyhdistykseltä. 

Asukasvuorovaikutuksen pääsisältö, lausunnot ja vastineet niihin sekä 
lausuntojen pohjalta tehdyt muutokset raporttiin on esitetty listatekstin 
liitteenä 3 olevassa vuorovaikutusraportissa. Raporttiin on jo tehty lau-
suntojen ja muun vuorovaikutuksen perusteella ehdotetut muutokset.

Jatkotoimenpiteet, kustannukset ja aikataulu

Kehittämisohjelman toimenpiteiden ja niiden jatkotoimien toteuttaminen 
aiheuttaa kustannuksia. Suurin osa toimenpiteistä liittyy toimintamallei-
hin, suunnitteluperiaatteisiin, datan käsittelyyn ja yhteistyöhön, joiden 
kustannukset kaupungille ovat maltillisia. Suurimmat kustannukset tu-
levat katujen rakentamisesta toimenpiteissä esitettyjen periaatteiden 
mukaiselle tasolle sekä jalkakäytävien talvihoidon laajentamisesta kau-
pungin järjestettäväksi. Kaikki toimenpiteet on suunniteltu kuitenkin to-
teutettavaksi nykyisten määrärahojen puitteissa ja nykyisillä resursseil-
la. 

Toimenpiteiden toteuttaminen on jo käynnissä joidenkin toimenpiteiden 
osalta ja loputkin toimenpiteistä on suunniteltu käynnistettäväksi vuo-
sien 2022–2026 aikana. Osa toimenpiteistä on luonteeltaan jatkuvaa 
toimintaa ja osa on kertaluonteisia projekteja, joiden suunnitellut aloi-
tusvuodet on esitetty raportissa.

Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpanosta ja nimeämisestä teh-
dään erillinen päätös. Toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 
aikana. 

Esittelijä toteaa, että liikenneturvallisuuden kehittäminen sivuaa erityi-
sesti kaupungin keskusta-alueella sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämis-
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kysymyksiä että keskustan elinkeinoelämän elinvoimaa ja logistiikan 
järjestämistä. Keskustan elinvoimaa vahvistamaan on 1.9.2021 asetet-
tu kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä HELY, jonka vetovas-
tuu on kaupunginkanslialla. On tärkeää, että tuleva liikenteen turvalli-
suustoimenpiteitä koordinoiva ja seuraava työryhmä ja HELY-ryhmä pi-
tävät toisensa riittävällä tavalla informoituna toimenpiteidensä sisällöstä 
ja ajoituksesta. Sama toteamus koskee em. HELY-ryhmää ja mm. kä-
velyn edistämisohjelman toteutuksen koordinointia. Keskustan liikenne-
turvallisuuden ja elinvoiman kysymykset koskettavat laajasti kaupunkia, 
kaupunkilaisia ja yrityksiä sekä kaikkia liikennemuotoja. Siksi paitsi 
kaupungin eri toimialojen ja ulkoisten sidosryhmien, myös kaupungin-
kanslian eri osastojen nykyistä laajempi edustus on tulevassa ryhmäs-
sä toivottavaa.

Esittelijä toteaa lisäksi, että lautakunta on aiemmin vuonna 2021 esittä-
nyt kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin kävelyn edistämi-
sohjelman. Koska se ja nyt kysymyksessä oleva liikenneturvallisuuden 
kehittämisohjelma ovat olleet valmisteltavina samanaikaisesti eikä kä-
velyn edistämisohjelmassa ole otettu erityisenä aihealueena huomioon 
jalankulun ja jalankulkijoiden turvallisuutta, esittelijä pitää tarkoituksen-
mukaisena molempien ohjelmien käsittelyä yhtäaikaisesti. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että lautakunta hyväksyi yksimielisesti jatko-
toimenpiteiksi päätösehdotuksen kohdat 2 ja 3. Esittelijän ehdotus on 
lautakunnan esityksen mukainen.  

Esityksen liitteenä oleva ohjelma-asiakirja on tarkoitus teknisesti vii-
meistellä kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin_liikenneturvallisuuden_kehittämisohjelma_2022-2026, korjat-
tu 2.2.2022

2 Yritysvaikutusten arviointi
3 Vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali

1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston 
periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lausunnon antaneet tahot Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 563

HEL 2021-003269 T 08 00 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin lii-
kenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022–2026 (liite nro 1) hyväk-
symistä ohjeellisena noudatettavaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että nopeusrajoituksen mukai-
seen ajamiseen tulee pyrkiä ennen kaikkea kadun nopeusrajoitusta 
vastaavalla kadun fyysisellä rakenteella. Tämä koskee erityisesti tilan-
teita, joissa pääkatujen varrella on kouluja, päiväkoteja tai muita oppi-
laitoksia.

Lautakunta kehottaa jatkossa selvittämään erityisesti keinoja, joilla ja-
lankulkijoiden turvallisuutta voitaisiin parantaa saamalla sähköpotkulau-
tailu ja luvaton pyöräily jalkakäytävillä vähenemään.

Käsittely

26.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta korostaa, että nopeus-
rajoituksen mukaiseen ajamiseen tulee pyrkiä ennen kaikkea kadun 
nopeusrajoitusta vastaavalla kadun fyysisellä rakenteella. Tämä kos-
kee erityisesti tilanteita, joissa pääkatujen varrella on kouluja, päiväko-
teja tai muita oppilaitoksia.

Kannattaja: Atte Kaleva

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään päätökseen: ”Lautakunta kehottaa jatkossa sel-
vittämään erityisesti keinoja, joilla jalankulkijoiden turvallisuutta voitai-
siin parantaa saamalla sähköpotkulautailu ja luvaton pyöräily jalkakäy-
tävillä vähenemään.”

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Atte Kalevan vastaehdotukset.

12.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
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§ 166
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi julkisten paikkojen, katu-
jen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyyden järjestelmälli-
sestä läpikäymisestä ja korjaamisesta

HEL 2021-005069 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
21.4.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 21.4.2021 (§ 86) nuorten aloitteita ajalta 9.6.-
31.12.2020 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eva Biaudetin eh-
dottaman seuraavan toivomusponnen: 

”Käsitellessään nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet käydä järjestelmällisesti läpi julkisten paik-
kojen, katujen, pysäkkien ja asemien valaistuksen riittävyys ja korjata, 
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parantaaksemme aloitteessa esille nostettujen turvattomuuden koke-
muksia nuorten tyttöjen ja naisten kohdalla samalla parantaen myös 
kaikkien turvallisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä.”

Esitys perustuu toivomusponnesta saatuun kaupunkiympäristölauta-
kunnan lausuntoon.

Lautakunta on lausunnossaan todennut, että kaupunki on rakentanut 
laajan 92 000 valopisteen ulkovalaistusverkon. Valaistusta suunnitel-
laan, rakennetaan ja ylläpidetään Helsingissä kansainvälisten, tieteelli-
seen tutkimukseen perustuvien valaistusstandardien mukaisesti. 

Helsingissä on vuosittain 4 000–5 000 valaistusvikaa. Tiedossa olevat 
viat korjataan keskimäärin 2–4 päivässä, kun pimeitä valopisteitä on 
keskimäärin 1–2 prosenttia. Kaupunki on hankkinut oman räätälöidyn 
ulkovalaistuksen vianhallintaohjelmiston, johon voidaan ilmoittaa viat ja 
jonka tukemana ulkovalaistusverkon laadukasta toimintaa ylläpidetään 
tehokkaasti.

Turvalliseen liikkumiseen tarvittavan valomäärän pystyy mittaamaan, 
mutta turvallisuuden tunne on subjektiivisena asiana vaikeampi toden-
taa. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat valaistuksen lisäksi monet 
muutkin seikat. Mikäli käytössä olevat valaisimet ja optiikat toimivat 
kunnolla eivätkä esimerkiksi eteen kasvaneet oksat niitä varjosta, ei va-
laistuksen tulisi aiheuttaa turvallisuusongelmia. 

Kaupungilla on tietokanta käytössä olevista valaisimista ja niiden lam-
puista. Tietokannan perusteella pystytään määrittelemään lamppujen ja 
valaisimien optimaalinen uusimisjärjestys. Tällä hetkellä valaisimien 
osalta on kuitenkin saneerausvelkaa, mikä näkyy esimerkiksi valaisi-
mien mustuneina peilioptiikoina tai himmentyneinä kupuina. Lisäksi 
useissa vanhoissa kevyttä liikennettä ja puistoja valaisevissa valkoisen 
valon valaisimissa joudutaan käyttämään niin kutsuttuja korvaavia 
lamppuja, koska EU-direktiivin myötä elohopealamput ovat myyntikiel-
lossa. 

Korvaavat lamput ovat johtaneet kevyen liikenteen reittien valaistuksen 
laadulliseen heikkenemiseen, koska valaisimien optiikka ei toimi kor-
vaavalla lampulla suunnitellusti, mikä on saattanut johtaa koetun turval-
lisuuden tunteen heikkenemiseen. Esimerkiksi kaupungin leikkipuistois-
ta on tullut palautetta, että leikkipuistojen valaistuksen laatu on heiken-
tynyt. Aistinvaraisin katselmuksin ja mittauksin voidaan selkeästi toden-
taa valaistuksen epätasaisuus, mikä ei ole valaistusstandardien mu-
kaista. Lisäksi tarvittavien korvaavien lamppujen tuotanto on osin lop-
punut.
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Helsingin ulkovalaistusverkon tiedossa olevat tekniset laatupuutteet 
poistuvat, kun Helsinki LED -hankkeen laajamittainen jatko mahdollis-
tuu. Lediteknologia mahdollistaa hyvin ilkivaltaa ja olosuhteita kestäviä 
valonlähteitä suhteessa vanhoihin helposti vikaantuviin purkauslamp-
puihin. Ledivalaistus kuluttaa vähän sähköä ja valo on valkoista, hyvin 
värejä toistavaa, värilämpötilaltaan miellyttävää ja erittäin tasaisesti va-
laisevaa. Ledivalaistus on etänä ohjattavaa siten, että valoa saataisiin 
juuri tarpeellinen määrä esimerkiksi nuorisotilojen sulkeutuessa. 

Toivomusponnessa toivotaan, että laajamittaisesti selvitetään ja korja-
taan riittämättömiksi todetut valaistukset. Teknisesti heikkotasoinen va-
laistus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukaan tiedossa. 
On kuitenkin todennäköistä, että myös muista syistä epätyydyttäväksi 
koettua pimeän ajan ympäristöä on olemassa.

Eri puolilla Helsinkiä on 50 nuorisotilaa. Kaupunkiympäristölautakunta 
toteaa, että kaupunki toteuttaa kyselyn tarkemmista valaistukseen liitty-
vistä ongelmakohdista, jotta toivotut korjaavat toimenpiteet kyetään 
kohdistamaan oikein. Kyselyyn osallistetaan nuorisotilojen asiakkaat 
sekä nuorisoneuvosto. Helsinki LED -hankkeen yhteydessä suunnitel-
laan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet korkeatasoisen valaistun 
ympäristön tuottamiseksi niissä kohteissa, joissa koetaan erityisiä puut-
teita pimeän ajan turvallisuuden tunteen ja viihtyvyyden näkökulmasta.

Kaupunkilaisten on lisäksi mahdollista antaa palautetta valaistuksen 
puutteista kaupungin palautejärjestelmän kautta.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 632

HEL 2021-005069 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että toivomusponnessa vii-
tataan Lumia Pesosen aloitteeseen. Nuorisotalot ja valaistus tulevat 
tarpeeseen erityisesti Suomessa, jossa on talvisin kylmää ja tulee ai-
kaisin pimeää. Ongelmana on turvattomuuden tunne, kun nuorisotalolta 
palataan pimeään aikaan kotiin. Ennen kaikkea tytöt joutuvat jatkuvan 
ahdistelun kohteeksi. Aloitteessa tuodaan esille, että tämä ongelma tu-
lee kitkeä pois ja että turvattomuuden tunne koskee itse asiassa kaikkia 
iltaisin ulkona liikkujia. Kannattaisi tehdä selvitys, missä ahdistelua koe-
taan eniten.

Pimeän ajan liikkumisen turvallisuuden parantamiseksi kaupunki on ra-
kentanut laajan 92 000 valopisteen ulkovalaistusverkon. Valaistusta 
suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään Helsingissä kansainvälisten 
valaistusstandardien mukaisesti. Standardit pohjautuvat tieteelliseen 
tutkimukseen siitä, miten pitää valaista. Kansainväliset valaistusstan-
dardit pohjautuvat myös Aalto-yliopistossa tapahtuneeseen tutkimuk-
seen ja suomalaisten tekemään standardoimistyöhön.

Valaistusvika– ja laatuparannusyhteydenottoja tulee laajamittaisesti ja 
jatkuvasti. Helsingissä on valaistusvikoja vuosittain 4000 - 5000 kpl ja 
tiedossa olevat viat korjataan keskimäärin 2-4 päivässä, kun pimeitä 
valopisteitä on keskimäärin 1-2%. Vikakorjaus sekä valaistuksen pa-
rantaminen ovat jatkuvia prosesseja ja valaistuksen määriä myös mita-
taan tarvittaessa. Kaupunki on hankkinut oman räätälöidyn ulkovalais-
tuksen vianhallintaohjelmiston, johon voidaan ilmoittaa viat ja jonka tu-
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kemana ulkovalaistusverkon laadukasta toimintaa ylläpidetään tehok-
kaasti. 

Valaistuksen tavoitteena on parantaa pimeän ajan turvallisuutta siten, 
että näemme turvallisesti liikkua ja että koemme olomme turvalliseksi ja 
viihtyisäksi olla ulkona. Valaistuksen tuleekin olla toteutettu siten, että 
kaikki kykenevät ja uskaltavat hyödyntää myös pimeään aikaan mitta-
via investointeja, kuten nuorisotaloja, katuja ja puistoja. 

Turvalliseen liikkumiseen tarvittavan valomäärän pystyy mittaamaan, 
mutta turvallisuuden tunne on subjektiivisena asiana vaikeampi toden-
taa. Eri ihmiset kokevat olonsa turvattomaksi eri lailla ja itse kukin on 
viime kädessä oman turvallisuudentunteensa paras asiantuntija. Tur-
vallisuuden tunteeseen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin vain va-
laistus ja puhutaankin nk. turvallisuuden maantieteestä. Käytettyjen va-
laisimien ja optiikoiden toimiessa kunnolla, ei valaistuksen takia turval-
lisuusongelmia pitäisi olla, ellei sitten valaisin ole rikki tai sen eteen 
kasvaneet oksat varjosta valaisimia. 

Kaikki valaisimet, niiden lamput ja ikätiedot ovat tietokannassa, joten 
on tiedossa, mitkä lamput ja valaisimet tulisi uusia missäkin järjestyk-
sessä. Tällä hetkellä valaisimien osalta on kuitenkin saneerausvelkaa, 
mikä näkyy esimerkiksi valaisimien mustuneina peilioptiikoina tai him-
mentyneinä kupuina. Lisäksi useissa vanhoissa kevyttä liikennettä ja 
puistoja valaisevissa valkoisen valon valaisimissa joudutaan käyttä-
mään nk. korvaavia lamppuja, koska EU-direktiivin myötä elohopea-
lamput ovat myyntikiellossa. Korvaavat lamput ovat johtaneet kevyen 
liikenteen reittien valaistuksen laadulliseen heikkenemiseen, koska va-
laisimien optiikka ei toimi korvaavalla lampulla suunnitellusti. On joudut-
tu tinkimään ennen kaikkea valaistuksen tasaisuudesta. On täysin 
mahdollista, että koettu turvallisuuden tunne on heikentynyt. Kaupungin 
leikkipuistojen edustajilta onkin tullut palautetta, että leikkipuistojen va-
laistuksen laatu on heikentynyt. Aistinvaraisin katselmuksin ja mittauk-
sin voidaan selkeästi todentaa valaistuksen epätasaisuus. Vaikka mis-
sään ei ole liian pimeää, luo valaistuksen voimakas epätasaisuus epä-
miellyttävää ja hyvin mahdollisesti turvattoman tuntuista ympäristöä. 
Epätasainen valaistus ei ole myöskään valaistusstandardien mukaista. 
Huolestuttavaa on myös, että tarvittavien korvaavien lamppujen tuotan-
to on jo osin loppunut.

Helsingin ulkovalaistusverkon tiedossa olevat tekniset laatupuutteet 
poistuvat rahoitustilanteen salliessa Helsinki LED -hankkeen laajamit-
taisen jatkamisen. Ledivalaistus kuluttaa vähän sähköä ja valo on val-
koista, hyvin värejä toistavaa, värilämpötilaltaan miellyttävää ja erittäin 
tasaisesti valaisevaa. Ensimmäiset 2000 ledivalaisinta tuovatkin nyt 
115 000 euron vuosittaiset säästöt sähkökuluissa ja valaisimien takai-
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sinmaksuaika on vain viisi vuotta. Ledivalaistus on myös etänä ohjatta-
vaa siten, että valoa saataisiin juuri tarpeellinen määrä esimerkiksi nuo-
risotilojen sulkeutuessa. Edelleen lediteknologia mahdollistaa hyvin ilki-
valtaa ja olosuhteita kestäviä valonlähteitä suhteessa vanhoihin helpos-
ti vikaantuviin purkauslamppuihin. Oikein suunniteltu ja toteutettu ledi-
valaistus mahdollistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden tunnetta 
edistävän valaistuksen siten, että kaupungille siitä ei tule kustannusra-
sitetta, vaan päinvastoin luo säästöjä lyhyen takaisinmaksuajan kautta.

Toivomusponnessa toivotaan, että laajamittaisesti selvitetään ja korja-
taan riittämättömiksi todetut valaistukset. Teknisesti heikkotasoinen va-
laistus on edellä kuvatun mukaisesti siis tiedossa. On kuitenkin toden-
näköistä, että myös muista syistä johtuvaa epätyydyttävää pimeän ajan 
ympäristöä on olemassa. Eri puolilla Helsinkiä on 50 nuorisotilaa. To-
teutetaan kysely osallistaen nuorisotilojen asiakkaat sekä nuorisoneu-
vosto kyselyllä, jotta saataisiin tietoon tarkemmat valaistus- ja muut on-
gelmakohdat. Siten toivotut korjaavat toimenpiteet kyetään tekemään 
oikein kohdistetusti. Helsinki LED -hankkeen yhteydessä suunnitellaan 
ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet korkeatasoisen valaistun ympä-
ristön tuottamiseksi niissä kohteissa, joissa koetaan erityisiä puutteita 
pimeän ajan turvallisuuden tunteen ja viihtyvyyden näkökulmasta.

Käsittely

16.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdottir Sandelin: Ehdotan, että lausuntoehdotuksen viimei-
set lauseet muutetaan muotoon: 

Eri puolilla Helsinkiä on 50 nuorisotilaa. Toteutetaan kysely osallistaen 
nuorisotilojen asiakkaat sekä nuorisoneuvosto kyselyllä, jotta saataisiin 
tietoon tarkemmat valaistus- ja muut ongelmakohdat. Siten toivotut kor-
jaavat toimenpiteet kyetään tekemään oikein kohdistetusti. Helsinki 
LED -hankkeen yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toi-
menpiteet korkeatasoisen valaistun ympäristön tuottamiseksi niissä 
kohteissa, joissa koetaan erityisiä puutteita pimeän ajan turvallisuuden 
tunteen ja viihtyvyyden näkökulmasta.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Silja Bor-
garsdottir Sandelinin vastaehdotuksen.

09.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Olli Markkanen, yksikön päällikkö: 310 39559

olli.markkanen(a)hel.fi
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§ 167
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Helsingin kaupungista per-
heystävällinen työpaikka

HEL 2021-003056 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma, toivomusponsi, Kvsto 3.3.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
3.3.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 3.3.2021 Emma Karin aloitetta Helsingin kaupungista 
perheystävällinen työpaikka kaupunginvaltuusto hyväksyi Emma Karin 
toivomusponnen: ”Valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdol-
lisuudet pilotoida perheystävällisen työpaikan ohjelmaa yhteistyössä 
Väestöliiton kanssa rajatusti yhden toimialan sisällä esimerkiksi kau-
pungin varhaiskasvatuksessa. Pilotista saatujen kokemusten pohjalta 
parannettaisiin perheellisten työntekijöiden työhyvinvoinnin huomioimis-
ta kaupungissa.”
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Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä työn ja muun elämän 
yhteensovittamisessa jo useiden vuosien ajan. Hyvä tasapaino työn ja 
muun elämän välillä heijastuu henkilöstötyytyväisyyteen, työn tuloksiin 
ja asiakastyytyväisyyteen. Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran 
kattavaa sukupuolesta riippumatonta hyvää työn ja muun elämän yh-
teensovittamisen onnistumista. Työyhteisöt luovat yhdessä kulttuurin ja 
käytännöt, jotka tukevat työn ja muun elämän yhteensovittamista. 

Väestöliiton perheystävällinen työpaikka -ohjelman yhtenä keskeisenä 
toimenpiteenä on tehdä laajamittainen nykytilan arviointi työpaikan per-
heystävällisistä käytännöistä. Työpaikan omana tehtävänä on kehittää 
perheystävällisiä käytäntöjä, joiden toteutumisen pohjalta Väestöliitto 
voi myöntää ”Perheystävällinen työpaikka” -tunnuksen. Tunnuksen käy-
töstä maksetaan vuosimaksua henkilöstömäärän mukaisesti.

Väestöliiton kanssa on tehty yhteistyötä ja vastaavanlainen perheystä-
vällisten käytäntöjen arviointi toteutettiin jo vuonna 2015, jolloin Väestö-
liitto arvioi kaupunkitasoisia ohjeistuksia työn ja perheen yhteensovit-
tamisen näkökulmasta. Lisäksi kolmen viraston perheystävällisyyden ti-
laa arvioitiin Kunta10-kyselyllä ja johtohenkilöiden haastatteluilla. Kau-
pungin vahvuuksiksi arvioitiin henkilöstöpolitiikka, työaikojen ja lomien 
sijoittelu ja joustavuus. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin tasa-arvoiset ja 
yksilölliset ratkaisut joustojen hyödyntämisessä, perheystävällisyyden 
johtamisen kehittäminen ja pelisääntöjen läpinäkyvyys. 

Aiemman Väestöliiton hankkeen jatkumona Helsingin kaupunki käyn-
nisti tiiviin yhteistyön KT Kuntatyönantajien kanssa perheystävällisyy-
den edistämiseksi ja osallistui KunTeko 2020 – kunta-alan työelämän 
kehittämisohjelmaan. Vuonna 2017 Helsingin kaupunki sai kehittämi-
sohjelman Kunteko-palkinnon työn ja muun elämän yhteensovittamisen 
kehittämisestä. Lisäksi KT:n kanssa kehitetiin kunta-alalle ”Hyvän elä-
män toimintamalli”, joka edistää suunnitelmallisesti työn ja muun elä-
män yhteensovittamista. Tätä alun perin Helsingin kaupungin aloittees-
ta syntynyttä toimintamallia on mahdollista laajentaa kaupungin eri or-
ganisaatioissa. Hyvän elämän toimintamallin soveltaminen on kuntaor-
ganisaatioille maksutonta. Toimintamallissa kehitetään toimintatapoja 
nimenomaan kyseisen organisaatioyksikön lähtökohdista käsin konk-
reettisella tasolla, mikä palvelee parhaiten arjen työn ja toimintatapojen 
kehittämistä.   

Perheystävällisiä käytäntöjä on kehitetty osana tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmaa, jonka toimenpiteissä on oma kohtansa työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseen. Vuosien 2019–2021 aikana Hel-
singin kaupungin tasa-arvosuunnitelman toimenpiteinä edistettiin työn 
ja muun elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota työelämän 
joustojen käyttöön silloin kun yksilöillä on siihen tarvetta ja edistettiin 
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perhevapaiden tasa-arvoista jakautumista. Helsinki haluaa olla mahdol-
lisimman hyvä työpaikka ja mahdollistaa henkilöstön tasapainoinen 
elämä eri elämäntilanteissa. Perheystävällisyyttä on edistetty mm. seu-
raavilla keinoilla:

 Esihenkilöiden ja henkilöstön asenteilla on suuri merkitys siihen, et-
tä perheystävälliset käytännöt siirtyvät arjen toimintaan. Tähän voi-
daan vaikuttaa valmennuksen ja ohjauksen keinoin. Tietoisuutta 
perheystävällisyydestä ja siihen vaikuttamisesta on lisätty tuottamal-
la Helmi-intranet sivut ja valmennusmateriaalia esihenkilöille ja 
työyhteisöille työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Lisäksi 
teema on ollut vuosittain osana kaupungin esihenkilöiden omaa lä-
hiesimiestyön ammattitutkintoa. Myös esihenkilön ja työntekijän on-
nistumiskeskustelujen työhyvinvointiosiossa nostetaan esiin työn ja 
muun elämän yhteensovittaminen. Joskus tulee tarve olla pois työs-
tä kokonaan, joko lakisääteisin tai harkintaan perustuvin syin. Täl-
löin on tärkeää, että työntekijä ja esihenkilö voivat keskustella avoi-
mesti ja luottamuksellisesti tilanteesta, jotta tilanteeseen löydetään 
oikeat ratkaisut.

 Yksilöllisiä ratkaisuja tukemaan työn ja muun elämän yhteensovit-
tamista on kehitetty laajasti. Mm. monipaikkainen työ otettiin käyt-
töön jo aiemmin käytössä olleen etätyön lisäksi ja vakuutusturva 
laajennettiin koskemaan myös etätyötä. Lisäksi laadittiin ohjeistus 
joustotyöajan käyttöön. Niissäkin tehtävissä, joissa liukuvan työajan 
käyttö ei ole tarkoituksenmukaista voidaan hyödyntää joustoja työ-
ajoissa esimerkiksi porrastamalla työaikoja ja ottamalla työvuorotoi-
veet huomioon yhteisöllisellä työaikasuunnittelulla. Monilla työpai-
koilla on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. Osa-aikatyötä 
voi tehdä niin ikääntyneiden vanhempien kuin pienten lastenkin hoi-
tamiseksi. Myös opiskelu voi muodostaa tarpeen osa-aikatyöhön. 
Lapsen sairastuttua, voidaan työntekijälle tietyissä tilanteissa kus-
tantaa lastenhoitaja.

 Helsingissä on myös otettu käyttöön anonyymi rekrytointi ja esihen-
kilöitä valmennettiin tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen rekrytoinnin 
käytännöistä, mikä vaikuttaa myös perheystävällisyyden huomioimi-
seen rekrytoinneissa. Kaupungilla on myös kehitetty oma Helvi-
virtuaaliohjaaja, joka tukee esihenkilöitä asioiden käsittelyssä työyh-
teisössä. Helvi-virtuaaliohjaaja on tehty mm. anonyymin rekrytoinnin 
sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden käsittelyä varten

Perheystävälliset käytännöt kattavat laajasti eri elämäntilanteita ja näitä 
tukevia käytäntöjä kehitetään myös tulevina vuosina. Kaupungin tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tullaan myös jatkossa nosta-
maan esiin työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistuminen riip-
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pumatta sukupuolesta, työkyvystä, perheen mallista, ammatista tai työ-
uran ja elämän vaiheesta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kans-
sa käytyjen keskustelujen pohjalta ei tämänhetkisen arvion mukaan 
nähdä tarpeellisena, eikä koronan aiheuttamassa työtilanteessa mah-
dollisena, käynnistää tätä kyseistä ohjelmaa perheystävällisyyden li-
säämiseksi. Helsingin kaupunki tulee jatkamaan jo olemassa olevien 
toimintamallien kehittämistä ja hyödyntämään mahdollisuuksien mu-
kaan Hyvän elämän toimintamallia perheystävällisyyden vahvistami-
seksi. 

Hallintosäännön 30 luvun 14§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimi-
tettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdos-
ta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväk-
symisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma, toivomusponsi, Kvsto 3.3.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 168
Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi työaikajoustojen laajempi 
hyödyntäminen ja omaan työaikaan vaikuttamisen mahdollisuuk-
sien parantaminen Helsingin kaupungilla

HEL 2021-003066 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
3.3.2021 hyväksymän toivomusponnen (Katju Aro) johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi 
muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju, toivomusponsi, Kvsto 3.3.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 3.3.2021 Emma Karin aloitetta Helsingin kaupungista 
perheystävällinen työpaikka kaupunginvaltuusto hyväksyi Katju Aron 
ehdottaman toivomusponnen selvittää mahdollisuuksia kannustaa mie-
hiä hyödyntämään aiempaa enemmän tarjolla olevia joustoja työ- ja 
perhe-elämän yhdistämiseksi. Samalla esitettiin, että kaupungin tulee 
selvittää mahdollisuuksia entisestään parantaa naisten mahdollisuuksia 
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vaikuttaa omaan työaikaansa, erityisesti sosiaali- ja terveysalojen am-
mateissa.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseksi ja kaupunki kehittää työn tekemi-
sen tapoja tästä näkökulmasta edelleen. Lähtökohtana kaupungilla on 
erilaisten joustojen tarjoaminen ja niiden käytön mahdollistaminen. 
Teemaa käsitellään mm. kaupungin lähiesimiestyön ammattitutkinnon 
osana.

Työaikajoustoja tarjottaessa huomioidaan lainsäädännön sekä virka- ja 
työehtosopimusten asettamat reunaehdot. Samanlaiset tarpeet työaika-
joustoihin voivat syntyä eri syistä, kuten pienten lasten vanhemmat ja 
omia iäkkäitä vanhempiaan hoitavat työntekijät.

Kaupungilla on tarjolla useita erilaisia keinoja sovittaa työelämää ja 
perhe-elämää yhteen. Näitä ovat esimerkiksi liukuva työaika, työaika-
joustot, yhteisöllinen työvuorosuunnittelu ja osa-aikatyö. Jouston erilai-
sista mahdollisuuksista on työntekijöille ja esihenkilöille tietoa saatavis-
sa kaupungin sisäisessä intranetissä. 

Keväällä 2021 on lisäksi laadittu kaupunkitasoiset ohjeet koskien jous-
totyöajasta sekä monipaikkaisesta työstä. Monipaikkaisen työn ohje 
kattaa muun muassa etätyön. Molemmat järjestelyt tukevat osaltaan 
entisestään kaupungin työntekijöitä työelämän ja muun elämän yhdis-
tämisessä. Toisaalta osa-aikatyön järjestäminen on joillain työvoimapu-
la-aloilla hankalaa, koska samalla tulee huolehtia palvelun tarjoamises-
ta laissa määritellyissä henkilöstömitoituspuitteissa. Kaupunki haluaa 
tukea osa-aikatyön järjestämismahdollisuuksia myös näillä aloilla ja 
selvittää erilaisia keinoja osa-aikatyön toimivaan toteutukseen. 

Työaika-autonomia on käytössä laajalti asiantuntijatyössä, jossa hyö-
dynnetään liukuvaa työaikaa. Sosiaali- ja terveystoimialalla on useita 
työyhteisöjä, joissa työvuorot suunnitellaan yhteisöllisesti. Yhteisölli-
sessä työvuorosuunnittelussa työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa 
yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa ja sen tavoitteena on lisätä 
työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin työvuoroihinsa sekä työn 
ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Työvuoroja suunnitellaan yhteisöl-
lisesti mm. seniorikeskuksissa sekä Helsingin sairaalassa. Kokemukset 
ovat olleet hyviä ja niiden merkitys hyvinvoinnille on tunnistettu. Työyh-
teisöitä kannustetaan ja heille tarjotaan tukea yhteisöllisen työvuoro-
suunnittelun käyttöönottamiseksi. Suuntana on, että työaika-
autonomiaa edistetään myös tulevina vuosina niillä työpaikoilla, joilla se 
palvelutoiminnan luonteen kannalta on mahdollista.

Helsingin kaupungilla naisten osuus työelämän joustoja hyödyntäneistä 
on suurempi kuin miesten. Osittain tämä selittyy sillä, että naisten 
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osuus koko henkilöstöstä on kolme kertaa suurempi kuin miesten. Nai-
sia on lukumääräisesti enemmän lasten ja läheisten hoitamiseen liitty-
viä vapaita käyttäneissä, mutta myös opintovapailla ja osa-
aikaeläkkeellä. Pelkkien henkilöstöhallinnon tilastojen perusteella on 
mahdoton tarkastella sitä, kuinka suuri osa perhevapaisiin oikeutetuista 
naisista ja miehistä käyttää perhevapaita. Kelan laajempien tilastojen 
perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että tilanne on Helsingin henki-
löstön osalta samankaltainen kuin Suomessa muutoin. Miesten perhe-
vapaiden käytön yleisyydessä on kyse yhteiskunnallisesta ilmiöstä ja 
Helsinki työnantajana tukee osaltaan tätä kehitystä erilaisten perheiden 
tarpeet huomioiden. Helsinki työnantajana suhtautuu myönteisesti työn 
ja muun elämän yhteensovittamisen tarpeisiin.

Kaupunki viestii aktiivisesti henkilöstölle erilaisista keinoista yhteenso-
vittaa työtä ja muuta elämää ja tukee työyhteisöjä löytämään niille so-
veltuvia, yksilöllisiä ratkaisuja sekä muuttuvan työelämän että muun 
elämän yhteensovittamiseen. Työn ja muun elämän yhteensovittami-
sen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa ovat lisäksi esihen-
kilöiden ja työyhteisöjen asenteet. Viime kädessä työntekijällä on pää-
täntävalta siitä, hyödyntääkö hän, ja missä määrin, tarjolla olevia työai-
kajoustoja. 

Työelämän joustoja on pidetty jatkuvasti esillä. Kaupungin tasa-
arvosuunnitelmalla on mm. edistetty erilaisten joustojen käyttämistä eri-
laisin yksilön tilanteisiin sopivalla tavalla. Myös tulevassa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee olemaan toimenpiteitä työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseksi. 

Työyhteisöt luovat yhdessä kulttuurin ja käytännöt, jotka tukevat työn ja 
muun elämän yhteensovittamista. Tätä varten on luotu työyhteisöjen 
käyttöön tukiaineistoa mm. virtuaaliohjaaja Helvi jonka avulla voidaan 
käydä keskusteluja monimuotoisuudesta työpaikalla.

Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa monimuotoista ja 
mm. sukupuolesta riippumatonta hyvää työn ja muun elämän yhteen-
sovittamisen onnistumista.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180
marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju, toivomusponsi, Kvsto 3.3.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto
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§ 169
Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi avoimista nuorisotilois-
ta jokaiseen kaupunginosaan

HEL 2021-005071 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
21.4.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 21.4.2021 nuorten aloitteista ajalta 9.6.−31.12.2020 
kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman 
toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet sille, että 
jokaiseen kaupunginosaan saadaan kaupungin kasvaessa riittävät 
avoimet tilat nuorille viettää aikaa."

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toivomusponnen johdosta anta-
massa lausunnossaan pitänyt tärkeänä, että Helsingissä on riittävästi 
nuorille suunnattuja avoimia ja maksuttomia tiloja. Avoimia tiloja tulee 
tarvittaessa lisätä vastaamaan nuorten määrän kasvua.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 202 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/27
28.02.2022

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

On tärkeää, että eri kaupunginosissa on laajasti tiloja, jotka nuoret ko-
kevat omikseen ja joissa heidän on turvallista ja mielekästä viettää ai-
kaa ja tavata toisiaan. Kaupunki toteuttaa nuorten avoimia tiloja inves-
tointiohjelmansa puitteissa sekä uusille asuinalueille että täydennysra-
kentamisen yhteydessä. Vaikka Helsingissä on laaja nuorisotalojen 
verkosto, kaupunki ei nykyisten määrärahojensa puitteissa pysty yksin 
takaamaan sitä, että nuorisotila tai muu nuorten avoimen toiminnan 
paikka löytyisi jokaisesta kaupunginosasta.

Uusien asuinalueiden investoinnit painottuvat koulujen ja päiväkotien 
rakentamiseen. Kaupunkistrategian mukaan myös nuorisotyön resurs-
sien muutokset ovat sidoksissa nuorten määrän kasvuun. Kaikessa
kaupungin rakentamisessa tavoitellaan tilojen muunneltavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä, jotta myös nuorten tarpeet voidaan huomioida sekä uu-
silla asuinalueilla että täydennysrakentamisen yhteydessä. Ei riitä, että 
nuorilla on paikka jossa viettää aikaa, vaan tarvitaan myös tiloja, joissa 
nuoret kokevat omistajuutta toiminnan suunnittelusta ja toteuttamises-
ta.

Toive nuorten ajanviettopaikkojen lisäämisestä tulee säännöllisesti 
esiin nuorten kuulemisessa ja aloitteissa. Riittävän laajan nuorisotilojen 
verkoston ylläpitäminen on tärkeää myös jatkossa, jotta voidaan tukea 
nuorten omaehtoista toimintaa, tarjota avointa tilaa viettää aikaa ja 
vahvistaa kaverisuhteita turvallisessa ympäristössä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 14.12.2021 § 209 hyväksynyt 
nuorisopalvelukokonaisuuden palvelustrategian. Palvelustrategia ohjaa 
sitä, missä määrin ja millä alueilla kaupunki itse vastaa nuorten avoin-
ten tilojen toteuttamista, missä se avustaa toisten toimijoiden työtä, 
pyrkii yhteistyöhön tai tunnistaa, että tarve toteutuu muiden toimijoiden 
kuin kaupungin voimin. Nuorisopalveluissa on viime vuosina kehitetty 
myös myönteisen erityiskohtelun mallia. Palvelustrategia, myönteisen 
erityiskohtelun malli sekä muutokset nuorten määrissä ohjaavat sitä, 
mihin nuorisotyötä ja uusia investointeja suunnataan.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 § 194

HEL 2021-005071 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä sitä, että Helsingin eri 
kaupunginosissa on laajasti tiloja, jotka nuoret kokevat omikseen ja 
jossa heidän on turvallista ja mielekästä viettää aikaa ja tavata toisiaan. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungilla on investoin-
tiraaminsa puitteissa keinoja toteuttaa nuorten avoimia ajanviettotiloja 
niissä tilanteissa, joissa asuinalueille toteutetaan tai on jo olemassa 
kaupungin omaa palvelutoimintaa tai tiloja. Vaikka Helsingissä on laaja 
nuorisotalojen verkosto, kaupunki ei kuitenkaan yksin ja nykyisten käyt-
tömäärärahojen sekä investointiohjelman puitteissa pysty takaamaan 
sitä, että nuorisotila tai muu nuorten avoimen toiminnan tila löytyisi jo-
kaisesta kaupunginosasta. 

Lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on riittävästi nuorille suun-
nattuja avoimia ja maksuttomia tiloja. Nuorten määrä myös kasvaa. 
Helsingin tulisikin kartoittaa, onko tällaisia tiloja riittävästi ja tarvittaessa 
lisätä niitä vastaamaan nuorten määrän kasvua.

Uusien asuinalueiden investoinnit painottuvat koulujen ja päiväkotien 
rakentamiseen. Kaupunkistrategian mukaan myös nuorisotyön resurs-
sien muutokset ovat sidoksissa nuorten määrän kasvuun. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että kaikessa 
kaupungin rakentamisessa tavoitellaan tilojen muunneltavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä, jotta myös nuorten ja nuorisotyön sekä laajemmin kan-
salaistoiminnan tarpeet voidaan huomioida uusilla asuinalueilla sekä 
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alueiden täydennysrakentamisen yhteydessä. Tilat, joissa nuorilla on 
mahdollisuus viettää aikaa eivät automaattisesti riitä: tarvitaan tiloja, 
jossa nuoret kokevat omistajuutta toiminnan suunnittelusta ja toteutta-
misesta.

Nuorten vapaa-ajan tilojen tarve ja toive niiden lisäämisestä tulee 
säännöllisesti esiin nuorten kuulemisessa sekä aloitteissa. Nuorten 
omaehtoisen toiminnan edistäminen on myös nuorisolain mukainen 
kunnan tehtävä. Helsinki pitää tärkeänä sitä, että nuorisotyöllä on käy-
tössään laaja tilojen verkosto eri puolilla kaupunkia. Tämän verkoston 
säilyttäminen on myös jatkossa tärkeää. Riittävän laaja nuorisotilojen 
verkosto takaa myös sen, että nuorten omaehtoista toimintaa voidaan 
tukea ja tarjota nuorille avointa tilaa viettää aikaa ja vahvistaa kaveri-
suhteita turvallisessa ympäristössä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla valmistellaan parhaillaan palvelust-
rategiaa, jossa tarkennetaan sitä, mitä toimintoja ja palveluita kaupunki 
tuottaa itse ja hankkii ostopalveluna, missä tapauksessa ja millä ehdoin 
kaupunki avustaa kumppanien toimintaa, minkälaista toimintaa kau-
punki pyrkii tekemään kumppanien kanssa yhteistyönä ja mikä osa 
kaupunkilaisten palveluista on sen kaltaista, että kaupungilla ei ole täs-
sä roolia. Tämän työn eteneminen auttaa myös vastaamaan siihen, 
missä määrin ja millä alueilla kaupunki itse vastaa nuorten avointen ti-
lojen toteuttamista, missä tapauksessa se avustaa toisten toimijoiden 
työtä, pyrkii yhteistyöhön tai tunnistaa, että tarve toteutuu muiden toimi-
joiden kuin kaupungin voimin.

Nuorisopalveluissa on viime vuosina kehitetty myönteisen erityiskohte-
lun mallia. Myönteisen erityiskohtelun malli sekä muutokset nuorten 
määrissä ohjaavat sitä, mihin nuorisotyötä ja uusia investointeja erityi-
sesti suunnataan. Kasvavassa kaupungissa on useita investointitarpei-
ta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että 
myös nuorten omaehtoisen toiminnan tarpeet huomioidaan kaupungin 
talousarvion ja investointiohjelman laadinnassa.

Käsittely

30.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Lisäys kappaleeksi kolme: 

Lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on riittävästi nuorille suun-
nattuja avoimia ja maksuttomia tiloja. Nuorten määrä myös kasvaa. 
Helsingin tulisikin kartoittaa, onko tällaisia tiloja riittävästi ja tarvittaessa 
lisätä niitä vastaamaan nuorten määrän kasvua.
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Kannattaja: Shawn Huff

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon 
vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 206 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/28
28.02.2022

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

§ 170
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponnet henkilöstön hy-
vinvointi ja palkitseminen koronakriisin aikana vuonna 2020

HEL 2021-002285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
17.2.2021 ja 21.4.2021 hyväksymien toivomusponsien (Eveliina Heinä-
luoma) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen pon-
sien ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstön jaksaminen on ollut 
koetuksella myös koronapandemian jatkuttua vuoden 2020 jälkeen. 
Kertapalkitsemisen sekä muiden työhyvinvointia ja jaksamista tukevien 
työkalujen, kuten liikunta- ja kulttuuriedun vaikutuksia tulee tarkastella, 
ja arvioida mahdollisuutta toteuttaa vastaavia toimia myös jatkossa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Samalla kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstön jak-
saminen on ollut koetuksella myös koronapandemian jatkuttua vuoden 
2020 jälkeen. Kertapalkitsemisen sekä muiden työhyvinvointia ja jak-
samista tukevien työkalujen, kuten liikunta- ja kulttuuriedun vaikutuksia 
tulee tarkastella, ja arvioida mahdollisuutta toteuttaa vastaavia toimia 
myös jatkossa.

Kannattaja: Minja Koskela

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Elisa Gebhadin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Sandgren, päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, kvsto 17.2.2021 asia 5
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2 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
17.2.2021 ja 21.4.2021 hyväksymien toivomusponsien (Eveliina Heinä-
luoma) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen pon-
sien ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Työhyvinvoinnin kehittäminen Helsingin kaupungilla

Työhyvinvointi syntyy työssä ja työtä tekemällä, kun työ on mielekästä, 
sujuvaa ja tuottavaa. Hyvinvointi työssä vahvistaa yksilön voimavaroja 
ja tukee elämänhallintaa myös työn ulkopuolella. 

Työhyvinvointi on kokemus, joka syntyy yksilön kokonaisvaltaisesta hy-
vinvoinnista ja sitä tukevista arjen valinnoista, työn merkityksellisyydes-
tä, onnistumisista, arjen toimivuudesta, hyvästä yhteistyöstä ja johtami-
sesta sekä turvallisesta ja terveellisestä työstä ja työympäristöstä. Hy-
vinvoivat työntekijät tarjoavat hyvän asiakaskokemuksen ja siten teke-
vät kaupungin strategian mukaisen kehityksen mahdolliseksi. 

Kaupunki konkretisoi työhyvinvoinnin kehittämistavoitteet ja toimenpi-
teet nelivuotisessa työhyvinvointiohjelmassaan. Ohjelma pohjautuu 
kaupunkistrategiaan ja henkilöstön nykytilan analyysiin. Ohjelma laadi-
taan työsuojelun ja työhyvinvoinnin ammattilaisten yhteistyönä sekä yh-
teistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Toimialojen, virastojen ja 
liikelaitosten työhyvinvointisuunnitelmat perustuvat kaupunkitason oh-
jelmaan. Työhyvinvointiohjelma sisältää myös lakisääteisen työsuojelun 
toimintaohjelman.

Vuosien 2018-2021 työhyvinvointiohjelman keskiössä olivat muun 
muassa ennakoiva työkyvyn ja työturvallisuusriskien johtaminen, esi-
henkilöiden johtamistaitojen vahvistaminen työkyvyn tukemiseksi sekä 
monimuotoisuuden vahvistaminen voimavaraksi työyhteisöissä. Työhy-
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vinvointiohjelma ohjasi tavoitteita ja toimenpiteitä henkilöstön työhyvin-
voinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Ohjelman aikana kehitettiin 
työkaluja ja toimintatapoja työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi ja kohden-
nettiin tukea erityisesti niille työyhteisöille, joiden työhyvinvoinnintila oli 
Kunta 10 tutkimuksen perusteella haasteellinen. Esihenkilöitä valmen-
nettiin ihmisten johtamisessa ja tuettiin työkykyhaasteiden hoitamises-
sa. Henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tuettiin muun muassa 
liikkumisohjelman keinoin sekä tarjoamalla valmennuksia ajan- ja st-
ressinhallintaan. 

Työhyvinvointiohjelma 2022-2025 perustuu uuteen kaupunkistrategiaan 
ja henkilöstötoiminnan kärkiin, kuten onnistumisen johtamisen vahvis-
tamiseen kaupungilla. Työhyvinvointiohjelman toimenpiteillä tähdätään 
yhtenäisiin työhyvinvoinnin johtamisen käytäntöihin ja esihenkilöiden 
työhyvinvointijohtamisosaamisen vahvistamiseen. Nelivuotisen ohjel-
man aikana tullaan kehittämään toimintatapoja työssä jaksamisen li-
säämiseksi, tukemaan esihenkilöiden omaa jaksamista, vahvistamaan 
työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja toimintakulttuuria sekä kehittämään 
toimintatapoja, joilla vahvistetaan mielenhyvinvointia ja oman työkyvyn 
ylläpitämistä. 

Kohdentamalla työhyvinvointitoimet johtamisen kehittämiseen, työyh-
teisöjen toiminnan tukemiseen ja yksilöiden hyvinvoinnin vahvistami-
seen, vaikutetaan laajasti niihin tekijöihin, jotka vahvistavat työhyvin-
voinnin kokemusta työn arjessa.

Palkitseminen työhyvinvoinnin vahvistajana

Myös palkitsemisella voidaan vahvistaa työmotivaatiota ja edistää tyy-
tyväisyyttä, kun se koetaan oikeudenmukaiseksi ja periaatteet tunne-
taan.

Kaupungin palkitsemisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, johon 
kuuluvat palkka, suoritusperusteinen palkitseminen, koko henkilöstölle 
suunnatut monipuoliset henkilöstöedut sekä työn arjessa tyytyväisyyttä 
ja viihtyvyyttä lisäävät laadulliset tekijät, kuten esimerkiksi merkityksel-
linen työ ja laajat kehittymis- ja oppimismahdollisuudet.

Kaupungin palkitsemisstrategia perustuu avoimuuteen ja oikeudenmu-
kaisuuteen. Palkkauksen ja palkitsemisen tarkoitus kaupungilla on vah-
vistaa työntekijöiden työmotivaatiota ja kannustaa hyviin työsuorituk-
siin. Oikeudenmukaisuuden kokemus syntyy siitä, että kaupungin työn-
tekijät tuntevat palkkauksen ja palkitsemisen keinot ja perusteet, mikä 
puolestaan edellyttää avoimuutta.

Kaupungilla kannustetaan työyhteisöjä avoimeen ja säännölliseen kes-
kusteluun palkitsemisen periaatteista ja perusteista. Avoimen palkitse-
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miskulttuurin edistämiseksi esihenkilöiden palkitsemisosaamista ja pal-
kitsemisviestintää vahvistetaan säännöllisesti.

Kertapalkitseminen on ollut erinomainen palkitsemisen keino myös ko-
ronapandemian aikana. Koronapandemian kaupunki on palkinnut hen-
kilöstön venymistä ja poikkeuksellista suoriutumista nopeasti ja koh-
dennetusti esihenkilöitä ja työyhteisöjä lähellä olevalla kertapalkitsemi-
sella.  

Kertapalkitsemisella on palkittu myös ideoista, kuten kaupungin sosiaa-
li- ja terveystoimialalla tekniikasta, jolla koronarokotteita saa pullosta 
käyttöön huomattavasti enemmän kuin mitä rokotevalmistajat lupaavat.

Koronapandemia on vaatinut ja vaatii edelleen henkilöstöltä poikkeuk-
sellista joustavuutta, ja sen vuoksi kaupunki on erityisesti panostanut 
kertapalkitsemiseen. 

Vuosittain kaupungin palkkasummasta varataan 1 prosenttia kertapal-
kitsemiseen. Tämän lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja ter-
veystoimialalle 0,5 prosentin palkkasummaa vastaavan lisäbudjetin 
loppuvuodesta 2020 ylimääräisten kertapalkitsemistarpeiden kattami-
seksi. Kertapalkitsemisen lisäbudjetilla, noin 2,1 miljoonaa euroa, voitiin 
huomioida sosiaali- ja terveystoimialan erityisen poikkeuksellinen jous-
tavuus ja suoriutuminen vaikean koronavuoden aikana.  

Kaupunki myös tarjosi henkilöstölle kertaluonteisen liikunta- ja kulttuu-
riedun vuonna 2021, jonka tarkoituksena oli tukea henkilöstön hyvin-
vointia ja virkistäytymistä keskellä koronapandemiaa. Etu tarjosi mah-
dollisuuden monipuoliseen virkistäytymiseen asuinpaikasta riippumatta. 
Etu on voimassa toukokuuhun 2022.

Työhyvinvointi syntyy työssä ja työtä tekemällä, kun työ on mielekästä, 
sujuvaa ja tuottavaa. 

Esihenkilön ja työntekijän yhteinen ymmärrys tehtävän perusodotuk-
sesta ja tavoitteista mahdollistavat mielekkään ja sujuvan työnteon, hy-
vät työsuoritukset ja suoritusperusteisen palkitsemisen. Henkilöstöedut 
ja työelämän laatutekijät, kuten työssä kehittyminen ja suuren työnanta-
jan laajat ura- ja oppimismahdollisuudet, monipaikkainen työ ja jousta-
vat työaikaratkaisut, luovat arkeen hyvinvointia ja tyytyväisyyttä sekä si-
touttavat työyhteisöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksami-
sen edistämistä kaupungilla tuetaan järjestelmällisesti ja hyvin matalal-
la kynnyksellä huomioon ottaen henkilöstöryhmien erityispiirteet. Koro-
na-aika haastoi koko kaupunkiorganisaatiota ja kosketti tavalla tai toi-
sella jokaista kaupungin työntekijää. Tulevien vuosien kehittämisen 
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ytimessä tulee olemaan henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin 
tukeminen ja poikkeusajasta palautuminen.

Kaupunginhallitus toteaa myös, että kaupungin palkitsemisstrategiaa 
kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita ja edis-
tämään vaikuttavia palkitsemisen keinoja. Vuonna 2022 kaupunki vah-
vistaa kertapalkitsemistaan entisestään panostamalla esihenkilöiden 
palkitsemisosaamiseen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Sandgren, päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, kvsto 17.2.2021 asia 5
2 Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponsien ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 211 (223)
Kaupunginhallitus

Asia/28
28.02.2022

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 14.02.2022 § 140

HEL 2021-002285 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.02.2022 Pöydälle

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Leena Sandgren, päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi
Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka(a)hel.fi
Aino Honkapohja-Kuusisto, asiantuntija, puhelin: 09 310 36148

aino.honkapohja-kuusisto(a)hel.fi
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§ 171
Kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

27 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

28 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

29 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

30 §, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

31 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaan-
tammi ja Honkasuo)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakun-
nalle.

32 §, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista 
kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen

Ei toimenpidettä.

33 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopet-
tamiseksi

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

34 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta 
demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä

35 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana ko-
ronan jälkeistä jälleenrakennusta
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36 §,Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytystentur-
vaamisesta

37 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

38 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan elä-
vöittämisestä

39 §, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja terveys-
vaikutusten selvittämisestä

40 §, Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen tarjoami-
sesta kaupunkilaisten käyttöön

41 §, Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalusteiden käyt-
töönotosta

42 §, Valtuutettujen Pia Pakarinen ja Petra Malin aloitteet sähköpotkulautojen 
enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta

43 §, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h pysäköintipaikkojen muut-
tamisesta maksullisiksi

44 §, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyörä-
teille

45 §, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuksesta

46 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuori-
sopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

47 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon

48 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta

Ei toimenpidettä.

49 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 23 - 30 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto 14.2.2022
- elinkeinojaosto  
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

17.2.2022

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.2.2022
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta 15.2.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 17.2.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.2.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 15.2.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 24.2.2022
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos 18.2.2022
- taloushallintopalveluliikelaitos 16.2.2022
- työterveysliikelaitos 18.2.2022
- rakentamispalveluliikelaitos 17.2.2022
- liikenneliikelaitos  
  
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 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 (A) ), 150, 151, 
152, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 
ja 172 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 149 (B)), 153, 154, 155 ja 158 §: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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 156 ja 157 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
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Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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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.

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-
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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.

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.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Paavo Arhinmäki Daniel Sazonov

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.03.2022.


