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Kokousaika 25.04.2022 16:00 - 17:03

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana pormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

kaupunginhallituksen 1. varapu-
heenjohtaja

Razmyar, Nasima apulaispormestari
kaupunginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja

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

Muut

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

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

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

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

lajohtaja
Lehmuskoski, Ville (etänä) kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Turpeinen, Leena vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
Enroos, Asta (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
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Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Kühn, Markus (etänä) strategiajohtaja
Menna, Lauri (etänä) johtava asiantuntija

poistui 16:47, poissa 293 - 301 §
Peltonen, Antti (osittain etänä) va. hallintojohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Rope, Jenni (etänä) kaupunginlakimies
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Selkiaho, Sanna hallintosuunnittelija
Nirkko, Saara hallintoasiantuntija
Hietakorpi, Laura arkkitehti

asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:30, läsnä 
osa 281 §:ää

Leivo, Pekka (etänä) yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:30, läsnä 
osa 281 §:ää

Linden, Anri yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 16:12, poistui 16:30, läsnä 
osa 281 §:ää

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen pormestari
278-301 §

Esittelijät

Juhana Vartiainen pormestari
278-279 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
280-301 §

Pöytäkirjanpitäjä

Saara Nirkko hallintoasiantuntija
278-301 §
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§ Asia

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

279 Asia/2 V 18.5.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yh-
tiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

280 Asia/3 V 18.5.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022

281 Asia/4 V 18.5.2022, Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja ase-
makaavan muutos (nro 12550)

282 Asia/5 V 18.5.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12718)

283 Asia/6 V 18.5.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12672)

284 Asia/7 V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12)

285 Asia/8 V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 
28132/2)

286 Asia/9 V 18.5.2022, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite pe-
rusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta

287 Asia/10 V 18.5.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi 
ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilai-
suuksissa

288 Asia/11 V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan 
kohentamisesta

289 Asia/12 V 18.5.2022, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta 
maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon

290 Asia/13 V 18.5.2022, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan 
ulottamisesta 74 ikävuoteen asti

291 Asia/14 V 18.5.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysambu-
lanssista

292 Asia/15 Täydennys Helsingin edustajiin kuuden suurimman kaupungin luotta-
mushenkilöjohdon tapaamisessa Tampereella 10.–11.5.2022

293 Asia/16 Sijoitus Suomi-rata Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 
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vuonna 2022

294 Asia/17 Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle

295 Asia/18 Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

296 Asia/19 Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle; yritys-
palvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön pääl-
likkö

297 Asia/20 Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 
välinen yhteistyösopimus

298 Asia/21 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta an-
netun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

299 Asia/22 Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

300 Asia/23 Alueen vuokraaminen Pakilasta Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikun-
tahallin rakentamista varten

301 Asia/24 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 278
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 Suvi 
Pulkkisen ja Maarit Vierusen sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen 
ja Jussi Halla-ahon.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen sijasta Suvi Pulkkisen.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuo-
mas Rantasen ja Maarit Vierusen sekä varatarkastajiksi Paavo Arhin-
mäen ja Jussi Halla-ahon.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 279
V 18.5.2022, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan 
yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

A. hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhtiöittä-
misen myötä tehtävän toiminnan siirron aiheuttamat muutokset vuoden 
2022 talousarvioon liitteen 1 mukaisesti

B. oikeuttaa HKL:n omaisuuden siirrosta johtuen kaupunginhallituksen 
ylittämään vuoden 2022 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavas-
ti:

Ta-kohta 8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määräraha talousarviossa 16 000 000 euroa

Määrärahan ylitysoikeus 265 000 000 euroa kohdentuen uudelle ala-
kohdalle 8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä

Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Määräraha talousarviossa 126 450 000 euroa (Kvsto 8.12.2021 § 385)

Kohdan A. mukaisen talousarviomuutoksen myötä määräraha kasvaa 
188 000 000 euroa yhtiön toteutettavaksi siirtyvien investointien rahoit-
tamiseen varautumisen johdosta, jonka jälkeen ta-kohdan määrärahan 
suuruus on 314 450 000 euroa

Määrärahan ylitysoikeus 493 000 000 euroa omaisuuden siirrosta yh-
tiölle muodostuvan velan johdosta kohdentuen uudelle alakohdalle 9 01 
02 36 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle

HKL:n tammikuun 2022 lopun tilintarkastuksen ollessa vielä kesken yli-
tysoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tar-
kentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun 
mukaisina.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
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Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 (§ 282) Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen metron infra- ja lii-
kennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta liikelaitoksen 
liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle. Sa-
malla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkiliikenneyhtiön perustami-
seen ja liikenneliikelaitoksen toimintojen siirtoon liittyvät pääomajärjes-
telyt.

Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 (§ 923) yhtiöittämiseen liittyvässä 
täytäntöönpanopäätöksessä toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siir-
toon liittyvistä järjestelyistä mukaan lukien osakemerkinnät ja lainajär-
jestelyt. Samalla kaupunginhallitus mm. kehotti kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosastoa valmistelemaan liikennelaitoksen yhtiöittä-
miseen liittyviä apporttiomaisuuden siirtoja koskevat ylitysoikeuspää-
tökset.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat 
muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 385) hyväksymässä vuoden 2022 
talousarviossa määrärahat on annettu vuoden 2022 alussa voimassa 
olleelle organisaatiolle. Uuden yhtiön Pääkaupunkiseudun Kaupunkilii-
kenne Oy:n (Kaupunkiliikenne Oy) toiminnan aloitusajankohta selvisi 
vuoden 2021 lopussa. Kaupunkiliikenne Oy:n toiminta alkoi 1.2.2022. 
Tämän johdosta talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 
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muutetaan niin, että tammikuun 2022 osalta HKL on kokonaisuudes-
saan osana kaupungin talousarviota ja 1.2.-31.12.2022 osalta muute-
tussa talousarviossa on mukana se osa HKL-liikelaitoksesta, joka jää 
toimimaan liikelaitoksena Kaupunkiliikenne Oy:n aloittaessa.

Kaupunginhallitus toteaa, että HKL:n toiminnan yhtiöittäminen edellyt-
tää vuoden 2022 talousarvion rakenteen ja määrärahojen muuttamista. 
Lisäksi toiminnan yhtiöittäminen vaikuttaa vuonna 2022 toteutettavaan 
talouden seurantaan ja ennustamiseen sekä tilinpäätöksen esitysta-
paan.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon on esitetty liitteessä 
1.

Muutoksen vaikutus vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaan on 
neutraali. Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttamat investoinnit rahoitetaan 
jatkossakin pääosin kaupungin toimesta ja ne lisäävät kaupungin käyt-
tömenoja. Kaupunkiliikenneyhtiön toteuttamat investoinnit lisäävät kau-
pungin käyttötaloudestaan maksamaa palvelukorvausta, joka on osa 
kaupunkistrategian mukaista käyttötalouden menoraamia. Kaupunkilii-
kenne Oy:n investoinnit tarkastellaan osana kaupungin investointikoko-
naisuutta ja ne huomioidaan kaupunkistrategian toiminnan ja investoin-
tien rahavirran alijäämätavoitteen tarkastelussa.

Investoinneista siirtyy yhtiön toteutukseen muut kuin metroliikentee-
seen liittyvät investoinnit, 216 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kyseiset 
investoinnit suunnitellaan rahoitettavaksi kaupungin vuoden 2022 aika-
na myöntämällä 188 miljoonan euron antolainalla. Tähän liittyen kau-
pungin suunniteltua ulkoista lainanottotarvetta ja lainanoton ajoitusta 
tarkastellaan vuoden edetessä maksuvalmiuden kehittymisen myötä.

Tällä päätöksellä tehdään liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämi-
sen aiheuttamat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 
8.12.2021 hyväksymään talousarvioon 2022. 

Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto päättää myös liikenneliikelaitok-
sen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamista muutoksista talousarviora-
kenteeseen. Uusi talousarviorakenne ajanjaksolle 1.2. – 31.12.2022 on 
esitetty tämän päätöksen liiteasiakirjan lopussa.

Asia on valmisteltu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan, 
HKL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kesken. Päätösehdotukseen liittyvät 
kaupunkiympäristölautakunnan ja HKL:n johtokunnan ehdotukset ovat 
päätöshistoriassa.
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Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen omaisuuden siirrosta johtuva vuoden 
2022 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitys

Apporttiluovutuksen piiriin kuuluivat HKL-liikelaitoksen raitioliikentee-
seen, lauttaliiketoimintaan ja pyöräilyliiketoimintaan liittyvät liiketoimin-
takokonaisuudet sisältäen HKL:n liiketoiminnan kokonaisuudessaan lu-
kuun ottamatta metroliiketoimintaa. Liiketoiminta siirtyi varoineen, so-
pimuksineen, velkoineen, velvoitteineen, vastuineen ja varauksineen. 
Apporttiluovutuksessa omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. 
Siirtyvän apporttiomaisuuden kirjanpidollinen arvo on 758 miljoonaa eu-
roa, johon liittyen kaupunki merkitsee osakkeita 265 miljoonalla eurolla 
ja Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupungin välille muodostuu 493 miljoonan 
euron suuruinen velka.

Omaisuuden siirrosta ei synny merkittävää rahavirtaa kaupungin ja yh-
tiön välille vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi (uusi ta-kohta 8 06 04 Kaupunkilii-
kenne Oy:n osakkeiden merkintä)

Talousarviokohdan vuoden 2022 määräraha on 16 000 000, joka tulisi 
saada ylittää enintään 265 000 000 eurolla johtuen kaupungin tekemis-
tä Kaupunkiliikenne Oy:n osakemerkinnöistä. 

Kaupunki merkitsee Kaupunkiliikenne Oy:öön siirtynyttä omaisuutta 
vasten yhtiön osakkeita noin 265 milj. eurolla. Kaupungin investointi-
menoihin aiheutuu enintään 265 milj. euron suuruinen ylitys. Siirtyvien 
omaisuuserien arvot tarkentuvat lopullisesti HKL:n vuoden 2022 tam-
mikuun lopun tilintarkastuksen valmistumisen yhteydessä.

Osakkeiden merkintähinta tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarvio-
määrärahan käyttönä. Osakkeiden merkintähintaa vastaava ylitys tulisi 
myöntää talousarvion kohtaan 8 06 04 Kaupunkiliikenne Oy:n osakkei-
den merkintä (uusi alakohta).

Määräraha tulisi saada ylittää enintään 265 000 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi (uusi ta-kohta 9 01 02 36 
Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle)

Talousarviokohdan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 282) hyväksy-
män talousarvion mukainen vuoden 2022 määräraha on 126 450 000. 
HKL:n yhtiöittämisen johdosta tehtävän toiminnan siirron myötä (kohta 
A) muutetun talousarvion mukainen talousarviokohdan määräraha on 
314 450 000 euroa, joka tulisi saada ylittää enintään 493 000 000 eu-
rolla johtuen kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n välille muodostuvasta 
lainasta.
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HKL:n Kaupunkiliikenne Oy:öön siirtyneeseen omaisuuteen kohdistu-
neista veloista sekä yhtiölle siirretystä noin 12,8 milj. euron alkukassas-
ta muodostuu kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy:n välille uusi noin 493 
milj. euron suuruinen velka.

Talousarviokohdan kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 282) hyväksy-
män talousarvion mukainen vuoden 2022 määräraha on 126 450 000. 
HKL:n yhtiöittämisen johdosta tehtävän toiminnan siirron myötä kohdan 
A) mukaisen talousarviomuutoksen myötä määräraha kasvaa 188 000 
000 euroa, jonka jälkeen ta-kohdan määrärahan suuruus on 314 450 
000 euroa. Määrärahalisäyksellä varaudutaan lainoittamaan Kaupunki-
liikenneyhtiön vuoden 2022 investointimenoja.

Lisäksi yhtiöittämisjärjestelyssä yhtiölle muodostuu siirtyvän omaisuu-
den sisältämästä velkaosuudesta yhtiöittämispäätöksessä kuvattu kon-
sernin sisäinen antolaina, jonka pääoman osalta tulisi samaa em. ta-
kohtaa saada ylittää enintään 493 000 000 eurolla.

Lainojen myöntäminen tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomää-
rärahan käyttönä. Lainaa vastaava ylitys tulisi myöntää talousarvion 
kohtaan 9 01 02 36 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle (uusi alakohta).

Määräraha tulisi saada ylittää enintään 493 000 000 euroa.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen ai-
heuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 260

HEL 2021-002643 T 02 02 00
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Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2022 Pöydälle

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

15.11.2021 Ehdotuksen mukaan

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 04.04.2022 § 32

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelai-
toksen vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2022-2024 talous-
suunnitelmaesityksen.

23.09.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Jukka Hämäläinen

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)kaupunkiliikenne.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.03.2022 § 201

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se päät-
täisi hyväksyä HKL:n yhtiöittämisestä aiheutuvat kaupunkiympäristön 
toimialan vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2022-2024 taloussuun-
nitelmaa koskevat muutokset.

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 08.12.2021 § 385

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodeksi 2022 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2022 - 2024.

Käsittely

08.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Käsittelyjärjestyksen ja pohjaehdotuksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto muutti 24.11.2021 valtuuston kokouksessa hyväk-
syttyä käsittelyjärjestystä ja päätti avata keskustelun asian osalta uu-
destaan koskien alla mainittuja lisäyksiä. Samalla kaupunginvaltuusto 
hyväksyi käsittelyn pohjaksi ehdotuksen, johon on tehty seuraavat kor-
jaukset:

- Sivuille 302 ja 303 (liite 1) lisätään sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sitoviin tavoitteisiin helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä koskeva mittari, joka kuu-
luu seuraavasti:

  
 Lähisuhdeväkivalta lapsiperheissä -palveluketjun toimeenpano 

etenee suunnitellusti. Vahvistetaan lasten ja nuorten välisen väki-
vallan tunnistamista ja puuttumista.

  
- Sivuille 304 ja 305 (liite 1) sosiaali- ja terveyspalveluiden muihin 
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toiminnan tavoitteisiin muutetaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
parantamista kaupunkiyhteisesti monialaisin toimenpitein ja osal-
lisuuden vahvistamista koskeva mittari kuulumaan seuraavasti:

  
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä HUS:n kanssa yh-

dessä sovittua lasten ja nuorten mielenterveysongelmien toi-
meenpanosuunnitelmaa toteutetaan ja parannetaan nepsy-
asiakkaiden (neuropsykiatriset vaikeudet) hoidon ja palvelujen 
saatavuutta.

Selonteko

Kaupunginvaltuusto hyväksyi selonteon 24.11.2021 kokouksessa teh-
dyistä ehdotuksista alla mainitun mukaisesti. Asiaan liittyvä palautu-
sehdotus käsiteltyiin edellä mainitussa kokouksessa.

Vastaehdotukset

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto päättää lisätä pitkäjänteisesti ra-
hoitusta koulujen ja päiväkotien välisen eriarvoistumisen vähentämi-
seksi. Tämän varmistamiseksi kasvatetaan myönteisen erityiskohtelun 
rahoitus 3 milj. eurolla vuodessa vuodesta 2022 lähtien koko talous-
suunnitelmakauden ajaksi. Tätä tarkoitusta varten lisätään kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle 3 miljoonan euron lisärahoitus.

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa kotihoidontuen 
Helsinki-lisän 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitaville perheille 1.1.2022 
lähtien. Tätä tarkoitusta varten lisätään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle 4 miljoonan euron lisärahoitus vuodelle.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto päättää laajentaa Helsinki-lisän koskemaan 
myös 1-3 -vuotiaita lapsia vuoden 2022 alusta alkaen siten, että koti-
hoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan 1.1.2022 alkaen 270 euroa/kk.

Tämän mahdollistamiseksi lisätään
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohtaan 200 Avustukset 15,1 
miljoonaa euroa.

Toivomusponnet

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 
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 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisä-
tä Helsingin kaupungin rahankäytön avoimuutta. Selvityksessä 
tutkitaan esimerkiksi mahdollisuutta toteuttaa kaupungin verk-
kosivuille valtiovarainministeriön tutkibudjettia.fi-sivun kaltainen 
palvelu, josta kaupunkilaiset voivat helposti tutustua kaupungin 
rahankäyttöön. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta tarjota sivuston 
kautta kaupunkilaisille mahdollisuus talousarvioesityksen eri 
valmisteluvaiheissa arvioida uuden talousarvioesityksen tuomia 
muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Valtuutettu Mikael Jungner ehdotti Oona Hagmanin kannattamana hy-
väksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta luo-
da Helsinkiin osallistavan demokratian suunnitelma, jolla vahvis-
tetaan kaupunkilaisten tiedonsaantia ja vaikuttavaa osallistumis-
ta päätöksentekoon.

Äänestysjärjestys

Valtuutettu Kärkkäisen ensimmäisestä vastaehdotuksesta äänestettiin 
pohjaehdotusta vastaan. Valtuutettu Kärkkäisen toisesta vastaehdotuk-
sesta ja Ebelingin vastaehdotuksesta äänestetään vastakkain. Tämän 
jälkeen voittaneesta ehdotuksesta äänestettiin pohjaehdotusta vastaan.

Toivomusponsista äänestettiin jokaisesta erikseen.

Äänestykset

Vastaehdotukset

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Eeva Kärkkäisen ensimmäinen vastaedotus koskien koulu-
jen ja päiväkotien välisen eriarvoistumisen vähentämisen rahoitusta

Jaa-äänet: 78
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora 
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-
aho, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iska-
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nius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Pia Kopra, Laura Korpinen, 
Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Mak-
konen, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, 
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Val-
tonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Oona Hagman, Harry Harkimo, Laura Kolbe, Terhi Pelto-
korpi, Sanna-Leena Perunka

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Eeva Kärkkäisen vas-
taehdotusta.

2 äänestys

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen vastaehdotus JAA, Valtuutettu Mika Ebe-
lingin vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Eeva Kärkkäisen toinen vastaehdotus koskien kotihoi-
dontuen Helsinki-lisän palauttamista 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitavil-
le perheille
EI-ehdotus: Mika Ebelingin vastaehdotus koskien Helsinki-lisän laajen-
tamista myös 1-3 -vuotiaisiin lapsiin

Jaa-äänet: 42
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Ju-
ha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Anniina Iskanius, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Nina Ka-
tariina Miettinen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-
Peltola, Matias Pajula, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, 
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Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 31
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Oona Hagman, Atte 
Harjanne, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn 
Huff, Ville Jalovaara, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, 
Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, San-
na-Leena Perunka, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazo-
nov, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Eli-
na Valtonen, Juhana Vartiainen

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eeva Kärkkäisen vastaehdo-
tuksen tässä äänestyksessä. Vastaehdotuksesta äänestettiin seuraa-
vaksi pohjaehdotusta vastaan.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Eeva Kärkkäisen toinen vastaehdotus koskien kotihoidon-
tuen Helsinki-lisän palauttamista 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitaville 
perheille

Jaa-äänet: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora 
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, 
Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honka-
salo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, At-
te Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Sini Korpinen, 
Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Otto Meri, Nina Katariina 
Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johan-
na Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sul-
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daan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 16
Mika Ebeling, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Harry Harkimo, Nuutti 
Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, 
Teija Makkonen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perun-
ka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Eeva Kärkkäisen vas-
taehdotusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen asian 
käsittelyn alussa muutetun mukaisena.

Toivomusponnet

4 äänestys

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta lisätä Helsingin kaupungin rahankäytön avoimuutta. Selvitykses-
sä tutkitaan esimerkiksi mahdollisuutta toteuttaa kaupungin verkkosi-
vuille valtiovarainministeriön tutkibudjettia.fi-sivun kaltainen palvelu, 
josta kaupunkilaiset voivat helposti tutustua kaupungin rahankäyttöön. 
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta tarjota sivuston kautta kaupunkilaisille 
mahdollisuus talousarvioesityksen eri valmisteluvaiheissa arvioida uu-
den talousarvioesityksen tuomia muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Oona Hagman, Jussi 
Halla-aho, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti 
Hyttinen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura 
Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilai-
nen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ah-
med, Sinikka Vepsä
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Tyhjä: 59
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minna 
Lindgren, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Sanna-Leena Perunka, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina 
Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, 
Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

5 äänestys

Valtuutettu Mikael Jungnerin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

Jaa-äänet: 25
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Mia Haglund, Oona Hagman, Harry 
Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Elina 
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Minja 
Koskela, Ajak Majok, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Sanna-
Leena Perunka, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan 
Said Ahmed

Ei-äänet: 4
Atte Kaleva, Dani Niskanen, Wille Rydman, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 56
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Mari Holopainen, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalo-
vaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, 
Minna Lindgren, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorte-
va, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
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nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Val-
tonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vie-
runen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mikael Jungnerin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Eriävät mielipiteet

Valtuutettu Mari Rantanen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina 
esitti seuraavaa:

Kaupungin velkaantuminen asukasta kaksinkertaistuu vuoteen 2025
mennessä. Velkaantuminen on liian korkealla tasolla. Sen vuoksi inves-
tointeja tulee hidastaa siten, että ei-välttämättömiä hankkeita siirretään, 
asuntotuotantotavoitetta lasketaan ja uusien asuinalueiden, kuten esi-
merkiksi Malmin lentokentän, rakentamista tai esirakentamista ei aloite-
ta. 

Kaupungin väestön kasvu perustuu pääosin heikosti toimeentulevien 
vieraskielisten määrän kasvuun. Helsingin veto- ja pitovoimaa erityises-
ti työssäkäyvien lapsiperheiden osalta on tutkitusti vähentynyt.
Kuntaverotulot eivät kasva samassa suhteessa kuin väestö. Toisaalta
tulijat tarvitsevat ja käyttävät runsaasti kaupungin palveluja.
Tämä kehitys vaikuttaa kielteisesti kaupunkilaisten peruspalveluiden
saatavuuteen ja laatuun lähtien varhaiskasvatuksesta ja päätyen van-
husten kotihoitoon.

Vuoden 2022 talousarvio on peräti 5,7% korkeampi kuin vuoden 2021
talousarvio. Sen sijaan, että Helsinki priorisoisi toimintojaan ja tehtävi-
ään, lisätään rahaa menoihin epävarmassa taloustilanteessa. Talous-
arvion ylitys rikkoo jopa muiden puolueiden sopiman, strategiaan kirja-
tun vastuuperiaatetavoitteen 2,62% menokasvusta vuodelle 2022 siitä-
kin huolimatta, että 70 miljoonan euron ylimääräinen koronatoipumis-
paketti on käyttötalouden vastuuperiaatteen ulkopuolella.

Näkemyksemme mukaan Helsinki-lisä tulee palauttaa 1-3-vuotiaiden
lasten perheille. Tämä olisi omiaan helpottamaan varhaiskasvatuksen
kriisiytynyttä tilannetta, jossa kaupungin yksiköt kärsivät työntekijäpu-
lasta. Esitämme myös, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu 
säästötoimena aamupalapilotoinnista ja omankielisen opetuksen tar-
joamisesta vieraskielisille.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla katsomme, että heikoimmista kaupunki-
laisista tulee pitää erityistä huolta, eikä säästötoimenpiteitä ei tule koh-
distaa vanhus- ja vammaispalveluihin ja omaishoitoon. Esitämme, että 
sote-toimiala korjaa vammaisten sosiaalityön kuormitusta 10 vakanssin 
lisäyksellä. Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijällä on tällä hetkellä 
200 asiakasta per työntekijä, joka on aivan liikaa asiakasryhmään liitty-
viin tarpeisiin nähden. Esitämme myös omaishoitajien lakisääteisten ja 
harkinnanvaraisten vapaapäivien maksuttomuutta. Laittomasti maassa
olevien palvelut palautetaan lain vaatimalle minimitasolle ja palautetaan
ohjeistus vastaamaan tilannetta ennen palveluiden laajentamista.

Pelastuslaitoksen palkkaohjelmaa jatketaan, jotta saavutetaan Kes-
kiuudenmaan pelastuslaitoksen palkkataso varmistaaksemme palo-
miesten saatavuus. Varmistetaan ensihoidon palvelutason parantami-
nen. Toimintaympäristön muutoksesta johtuen tehdään väestönsuojien 
korjaussuunnitelma siten että vuodessa korjataan vähintään 2 väestön-
suojaa.

Valtuutetut Teija Makkonen, Nuutti Hyttinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Mika Raatikainen, Tom Packalén, Laura Korpinen, Pia Kopra, Jussi 
Halla-aho jättivät eriävän mielipiteen samoin edellä mainituin peruste-
luin.

24.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

jani.nevalainen(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 08.11.2021 § 230

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2022 talousarvioksi ja 2022-2024 ta-
loussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talou-
sarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2022 ta-
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lousarvioehdotuksen ja 2022-2024 taloussuunnitelman (liite 1) sekä ta-
lousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 23.8.2021, § 576, talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisälty-
vät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, 
investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjel-
man vuosille 2022−2031.

Lisätiedot
Merja Koski, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36292

merja.koski(a)hel.fi
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 22.09.2021 § 43

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun esityksen 
pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotukseksi ja 2023-2024 
taloussuunnitelmaksi esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle seu-
raavasti:

Lisätään pelastuslaitoksen talousarvion 2022 henkilöstökuluihin 1,35 
miljoonaa euroa. Lisäys käytetään perustason ensihoitoa säännöllisesti 
tekevien palomiesten palkkatason korottamiseen siten, että se vastaa 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastaavissa tehtävissä työskente-
levien palkkatasoa. Tehdään vastaavat muutokset talousarvion tekstio-
san kappaleessa "Keskeiset talousarviovuoden muutokset palveluko-
konaisuuksittain ja palveluittain" mainittuihin lukuihin.

Lisätään tekstiosan kohtaan "Toimintaympäristön riskit ja epävarmuus-
tekijät", toisen kappaleen lopuksi: "Tästä syystä tarvitaan erityisiä toi-
menpiteitä varmistamaan, ettei pelastuslaitoksen palkkakehitys jää jäl-
keen naapurikuntiin verrattuna."

Muilta osin vastaehdotus on pohjaesityksen mukainen.

Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet

Pelastuslaitoksen vuoden 2022 toiminnan pääpainopisteet ovat seu-
raavat:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 18 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/2
25.04.2022

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

 Pelastustoimen valmiuden ja palvelutason kasvattaminen valvonta-
viranomaisen velvoitteiden täyttämiseksi

 Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien digitaalisen turvallisuusvies-
tinnän sisältöjen ja menetelmien kehittäminen

 Kaupunkiyhteisen pelastustoiminnan, väestönsuojelun ja varautu-
misen yhteistoiminnan ja valmiuden kehittäminen

 Osallistuminen vuoden 2023 alusta lukien voimaan astuvan pelas-
tustoimen uudistuksen valmisteluun (mm. muutokset toiminnan ja 
talouden ohjauksessa) sekä tietojohtamisen ja pelastustoimen tieto-
järjestelmähankkeiden edistäminen

Toiminnan kuvaus

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoiminnasta, 
kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, turvallisuusvies-
tinnästä sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslai-
tos vastaa poikkeusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojelu-
valmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja väestönsuojeluun varautu-
misen koordinoinnista Helsingissä. 

Pelastuslaitos on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen turvalli-
suusorganisaatio, jonka on kyettävä itsenäiseen toimintaan kaikkina 
vuorokauden aikoina niin normaalioloissa kuin poikkeusoloissakin. Pe-
lastuslaitos turvaa palveluidensa toimintaedellytykset tuottamalla itse 
tekniset ja hallinnolliset tukipalvelunsa.

Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

Pelastuslaitoksen käyttömenot kasvavat noin 6,89 miljoonaa euroa 
(11,3 %). Menolisäyksestä yli miljoona euroa johtuu kirjaustavan muu-
toksista investointien ja käyttömenojen välillä sekä keskushallinnosta 
siirtyvistä digitaaliseen perustaan liittyvistä kustannuksista. Kasvusta yli 
0,8 miljoonaa euroa johtuu kaupungin vuoden 2021 palkkakehitysoh-
jelman mukaisesta palkkojen kasvusta. Lisäksi henkilöstömenot kasva-
vat 1,35 miljoonaa palkkaohjelman 2022 johdosta.

Pelastustoimen käyttömenot ovat noin 53,37 miljoonaa euroa, mikä 
vastaa noin 79,8 % pelastuslaitoksen käyttömenoista. Kasvua edellis-
vuoteen on noin 12,6 %. Kustannusten kasvua selittävät pelastusyksi-
kön ja kärkiyksikön lisäys palvelutason kehittämiseksi.

Ensihoitopalvelun käyttömenot 14,32 miljoonaa ovat noin 20,2 % pelas-
tuslaitoksen käyttömenoista ja kasvua on noin 6,9 %. Kasvun myötä 
varaudutaan palvelutason kehittämiseen 12 tunnin ensihoitoyksikön li-
säyksellä.
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Kaupunkistrategia 2017–2021

Pelastuslaitos on tuottanut laadukkaita palveluita, kasvattanut palvelu-
verkostonsa kattavuutta sekä kehittänyt toimintansa digitaalisuutta. 
Toiminnallaan pelastuslaitos on tuottanut turvallisuutta sekä omalla 
vahvalla suoriutumisellaan tukenut Helsingin kehittymistä maailman 
toimivimmaksi kaupungiksi.

Pelastuslaitos on kehittänyt oman organisaationsa toimintakulttuuria 
mm. esihenkilötyöhön ja johtamiskulttuuriin panostamalla. Nämä toi-
menpiteet ovat lisänneet henkilöstön työtyytyväisyyttä, millä puolestaan 
on välitön yhteys asiakaspalvelukokemuksen onnistumiseen. Vuonna 
2021 aloitettu organisaatiouudistus tukee toimintakulttuurin kehittämis-
tä.

Toimiva Helsinki rakentuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle, joita 
myös pelastuslaitos on omassa toiminnassaan edistänyt. Laitos on 
osallistanut henkilöstöään aikaisempaa vahvemmin.

Pelastuslaitos on jatkanut palveluidensa kehittämistä. Tavoitteena on 
kehittää aiempaa vaikuttavampia palveluja ja hyödyntää aiempaa 
enemmän myös digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan 
vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi.

Pelastuslaitos on hoitanut talouttaan vastuullisesti. Laitos pyrkii jatku-
vasti löytämään kustannustehokkaampia tapoja toimia.

Toimintaympäristön muutostekijät 2022–2025

Helsingissä nuorten väestöryhmien osuus on suuri, mutta myös ikään-
tyvien määrän kasvu on Helsingissä merkittävä kehitystrendi. Ikäänty-
vien määrän lisääntyminen vaikuttaa asumisen ja palveluiden tarpeisiin 
ja se tulee ottaa huomioon paitsi ensihoitopalvelun, myös onnetto-
muuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan suunnittelussa ja toteutukses-
sa.

Helsingin väestön kielellinen ja kulttuurinen kirjo kasvaa. Kasvava vie-
raskielisen väestön määrä vaatii pelastustoimen ja ensihoitopalvelun 
henkilöstöltä yhä enemmän kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta.

Helsingissä on käynnissä useita mittavia rakennushankkeita, jotka yh-
distelevät korkeaa ja laajaa maanalaista rakentamista. Rakentamises-
sa ja asumisessa yleistyvät myös uudenlaiset teknologiaratkaisut. Nä-
mä korostavat pelastuslaitoksen roolia pelastustoiminnan edellytysten 
varmistamisessa sekä onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä jo raken-
tamisen suunnitteluvaiheessa.
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Helsingissä on alueita, joilla pelastustoiminnan toimintavalmiusajan 
kansallisiin ohjearvoihin ei päästä. Rakentamisen jatkuessa ja kaupun-
kirakenteen tiivistyessä entisestään toimintavalmiusaikojen parantami-
seen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Vaikka ilmastonmuutos on vuosikymmeniä kestävä prosessi, jota mo-
nin eri keinoin pyritään torjumaan, muutoksen vaikutukset ovat jo konk-
reettisia. Erityisesti sään ääri-ilmiöt ovat lisääntymässä, mikä lisää pe-
lastustoiminnan tehtäviä ja lisää painetta kehittää kaupunkirakennetta 
ja infrastruktuuria ääri-ilmiöiden vaikutusten ennalta ehkäisemiseksi.

Lainsäädännön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu 
muuttuu 1.1.2023. Muutoksen valmistelu vuoden 2022 aikana sitoo 
merkittävästi pelastuslaitoksen johdon ja asiantuntijoiden resursseja. 
Uudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä aiheutuvat uudet velvoitteet 
lisäävät pelastuslaitoksen hallinnollisia tehtäviä ja kasvattavat siten 
asiantuntijoiden rekrytointitarvetta.

Muut muutostekijät 2022

Valvontaviranomaisen mukaan pelastustoiminnan nopean avunsaannin 
valmius ei ole vaatimusten mukainen. Valmiutta kehitetään 10 vuoden 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2022 aikana valmistaudu-
taan käynnistämään Konalan pelastusasema ja Tapanilan kärkiyksikkö-
toiminta viimeistään vuoden lopussa.

Ensihoitopalvelun resursointi on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
jäänyt selvästi jälkeen asiakas- ja tehtävämäärän kehityksestä. Tästä 
aiheutuvia viiveitä tehtävissä sekä henkilöstön kuormittavuutta alenne-
taan nostamalla ensihoidon valmiutta vuonna 2022 yhdellä 12 tunnin 
yksiköllä.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Hyvinvointialueuudistus keskittää pelastustoimen strategisen ohjaus-
vallan valtiolle ja heikentää Helsingin kaupungin mahdollisuuksia ohjata 
verotuloja ja suunnitella pelastuslaitoksen palveluita paikallisella tasolla 
kaupungin kannalta tuottavimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla taval-
la vuodesta 2023 lähtien.

Palomiesten saatavuus on akuutti haaste koko Suomessa. Suunniteltu-
jen pelastusasemien käynnistämiseen vaadittavat lisäresurssit ja Hel-
singin pelastuskoulun toiminnan jatkumiseen liittyvät epävarmuustekijät 
ovat merkittävä uhka pelastustoiminnan palvelutason kehittämiselle 
aluehallintoviraston edellyttämälle tasolle vuoden 2025 loppuun men-
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nessä. Henkilöstön saatavuus on pystyttävä turvaamaan, jotta pelas-
tuslaitos pystyy varmistamaan kaupunkilaisten turvallisuuden. Tästä 
syystä tarvitaan erityisiä toimenpiteitä varmistamaan, ettei pelastuslai-
toksen palkkakehitys jää jälkeen naapurikuntiin verrattuna.

Väestönsuojien jatkuvasti kasvava korjausvelka vaarantaa poikkeuso-
loihin varautumisen lisäksi väestönsuojien normaaliajan käytön sekä 
kasvattaa väestösuojien ylläpito- ja korjauskustannuksia.

Ikääntyneiden määrän ja kotihoidon lisääntyminen lisäävät ensihoidon, 
ensihoidon avunannon ja ensivastetehtäviä.

Helsingissä on suuria alueellisia ja väestöryhmittäisiä hyvinvointieroja. 
Syrjäytymisen lisääntyminen ja huono-osaisuuden keskittyminen lisää-
vät tutkitusti onnettomuusriskejä, mikä huomioidaan pelastustoimen 
palveluiden suunnittelussa.

Erilaiset teknologiaratkaisut haastavissa kaupunkirakentamisen raken-
nuskokonaisuuksissa aiheuttavat uudenlaisia riskejä, jotka huomioi-
daan pelastustoiminnan menetelmissä ja työturvallisuudessa sekä on-
nettomuuksien ehkäisyssä.

Tuottavuus

Pelastuslaitoksen tuottavuutta kuvaava indeksi muodostuu pelastus-
toiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, ja ensihoitopalvelun suoritemää-
ristä ja resurssikulutuksesta, näiden synergiasta, sekä henkilöstön hy-
vinvointia kuvaavista mittareista. Indeksin osoittajassa on pelastuslai-
toksen bruttokäyttömenot lisättynä poistoilla. Indeksiä oikaistaan asu-
kasluvun ja kustannustason muutoksella. Pelastuslaitoksen tuottavuu-
den arvioidaan olevan 84,4 vuonna 2022 (2020=100). Tuottavuus heik-
kenee vuoden 2021 ennusteen perusteella arviolta 11,1 pistettä. Noin 
2,4 pistettä indeksin laskusta selittyy kirjanpidollisilla muutoksilla sekä 
vuoden 2021 palkkakehitysohjelmalla, joiden myötä keskushallinnon 
aikaisemmin maksamia kustannuksia ja lisäpalkkarahoitus on siirretty 
pelastuslaitoksen momentille. Pääosa muutoksesta johtuu taloudellisis-
ta panostuksista sekä pelastustoiminnan että ensihoitopalvelun avun-
saantiajan kehittämiseen. Hidastunut asukasluvun kasvu korostaa 
muutosta, koska palveluverkon lisäykset eivät seuraa lineaarisesti asu-
kasluvun kehitystä.  

Yksikkökustannukset

Pelastuslaitoksen yksikkökustannukset lasketaan euroa/asukas. Tun-
nusluku esitetään erikseen pelastuslaitostasolle, pelastustoimelle ja 
ensihoitopalvelulle. Näiden lisäksi pelastuslaitos vastaa kunnan muu-
hun toimintaan kuuluvasta väestönsuojien ylläpidosta, mille ei esitetä 
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yksikkökustannusta. Palveluiden yksikkökustannukset kasvavat samoin 
perustein kuin tuottavuuden kehitys. Muutokset on esitetty liitteessä. 

Muut talouden toimintaympäristön muutokset

Aluehallintoviranomainen on asettanut pelastuslaitokselle uhkasakon 
pelastustoiminnan avunsaantiajan parantamiseksi vuoden 2025 lop-
puun mennessä. Tämä edellyttää merkittävää pelastustoiminnan lisä-
hajauttamista ja asemaverkoston kasvattamista. Ensihoitopalvelussa 
potilaiden tavoittamisviiveet ylittävät palvelutasopäätöksen mukaiset 
tavoiteajat reilusti ja henkilöstö on ylikuormittunut tiheän tehtävämäärän 
johdosta. Vuonna 2022 rekrytoidaan merkittävästi lisää henkilöstöä 
osana vuoteen 2029 ulottuvaa palveluverkon kehittämistä.

Vuoden 2023 voimaan tuleva hyvinvointialueuudistus ja sen valmistelu 
vuonna 2022 sitovat merkittävästi pelastuslaitoksen asiantuntijaresurs-
seja. Uudistus on uhka pelastuslaitoksen toiminnan rahoituksen riittä-
vyydelle.

Sitovat toiminnan tavoitteet

Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen: 
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika koh-
teeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi mi-
nuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti: Ensihoi-
don keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 
60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä 
toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaiku-
tuksia: 11 000 turvallisuuspistettä.

Henkilöstösuunnitelma

Pelastuslaitoksen henkilömäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2022 
yhteensä 45:llä ja henkilötyövuosien 42:lla. Konalan pelastusasemalle 
palkataan 17 ja Tapanilan kärkiyksikköön 12 palomiestä, minkä lisäksi 
onnettomuuksien ehkäisyn toimintaan lisätään kaksi ja ensihoitopalve-
luun kuusi henkilötyövuotta. Palomiesten saatavuudessa on ollut haas-
teita vuonna 2021, mistä syntynyttä henkilöstövajetta paikataan vuonna 
2022.

Henkilöstökokemukseen panostetaan toimintakulttuuria kehittämällä. 
Henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi palomiesten palkkauksen 
kehittäminen Uudellamaalla kilpailukykyiselle tasolle on tavoitteena 
Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman mukaisesti vuonna 2022. 
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Pelastuskoulun toiminnan jatkuvuus ja kansallinen pula palomiehistä 
on uhkaa rajoittaa henkilöstön saatavuutta ja sitä myötä toiminnan ke-
hittämistä. Sisäistä liikkuvuutta edistetään niissä tehtävissä, joissa se 
on mahdollista.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Kuntalaisvaikutukset

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden ja ensihoidon tavoittamisviiveen 
parantaminen lyhentävät avunsaantiaikaa, jolloin epätoivotun tapahtu-
man kuntalais- ja ympäristövaikutukset pystytään minimoimaan.

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvän osaamisen kasvattaminen laaja-
alaisesti kaikkien kuntalaisten keskuudessa auttaa osaltaan vähentä-
mään onnettomuuksia.

Jokainen helsinkiläinen sekä kaikki Helsingin alueella liikkuvat ovat pe-
lastuslaitoksen palvelujen piirissä. Pelastustoiminta, onnettomuuksien 
ehkäisy, varautuminen sekä kiireellinen ensihoito ovat keskeinen osa 
turvallista Helsinkiä. Onnettomuuksien ehkäisy ja niiden vaikutusten ra-
joittaminen tuottavat näin merkittäviä hyötyjä kuntalaisille ja laajemmin 
koko yhteiskunnalle.

Ympäristö

Pelastuslaitos ylläpitää öljyvahinkojen torjuntavalmiutta Helsingin alu-
eella. Öljyntorjuntavalmiuden ylläpidossa tehdään yhteistyötä niin kau-
punkikonsernin sisällä kuin muiden viranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on siirtyä enenevässä määrin mahdolli-
simman vähäpäästöiseen toimintaan ja ajoneuvokalustoon. Siirtymä on 
tehtävä hallitusti siten, ettei pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun suo-
rituskyky suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
vaarannu. Sammutusaineiden ja alkusammutuskoulutuskalun hankin-
noissa kiinnitetään huomiota päästöjen ja ympäristökuorman vähentä-
miseen.

Käsittely

22.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Antti Hytti: Lisätään pelastuslaitoksen talousarvion henkilöstökuluihin 
1,35 miljoonaa euroa. Lisäys käytetään perustason ensihoitoa säännöl-
lisesti tekevien palomiesten palkkatason korottamiseen siten, että se 
vastaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastaavissa tehtävissä 
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työskentelevien palkkatasoa. Tehdään vastaavat muutokset talousar-
vion tekstiosan kappaleessa "Keskeiset talousarviovuoden muutokset 
palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain" mainittuihin lukuihin.

Lisätään tekstiosan kohtaan "Toimintaympäristön riskit ja epävarmuus-
tekijät", toisen kappaleen lopuksi: "Tästä syystä tarvitaan erityisiä toi-
menpiteitä varmistamaan, ettei pelastuslaitoksen palkkakehitys jää jäl-
keen naapurikuntiin verrattuna."

Muilta osin vastaehdotus on pohjaesityksen mukainen.

Kannattaja: Martina Houtsonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pelastuslaitoksen talousarvion henkilöstökuluihin 
1,35 miljoonaa euroa. Lisäys käytetään perustason ensihoitoa säännöl-
lisesti tekevien palomiesten palkkatason korottamiseen siten, että se 
vastaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastaavissa tehtävissä 
työskentelevien palkkatasoa. Tehdään vastaavat muutokset talousar-
vion tekstiosan kappaleessa "Keskeiset talousarviovuoden muutokset 
palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain" mainittuihin lukuihin. Lisätään 
tekstiosan kohtaan "Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät", 
toisen kappaleen lopuksi: "Tästä syystä tarvitaan erityisiä toimenpiteitä 
varmistamaan, ettei pelastuslaitoksen palkkakehitys jää jälkeen naapu-
rikuntiin verrattuna." Muilta osin vastaehdotus on pohjaesityksen mu-
kainen.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Ville Elomaa, Martina Houtsonen, Antti Hytti, Anna Laine, Alisa Leppä-
koski, Raine Luomanen, Sanna-Mari Oranen, Sanna-Leena Perunka, 
Matias Turkkila

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Pelastuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Hytin vastaeh-
dotuksen äänin 9-0.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
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Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 320

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan vuoden 2022 
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdo-
tuksen perusteluineen, jotka on laadittu kaupunginhallituksen 23.8. hy-
väksymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeiden mu-
kaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoi-
menpiteisiin sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa 
linjaamalla tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kil-
pailutuksen laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan pal-
velutuotannon osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liittee-
nä kolme olevan kaupunginhallituksen 23.8. hyväksymän vuoden 2022 
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit nykyisen 
palvelutason turvaamiseen ja koronan jälkihoidosta aiheutuvien lisä-
kustannusten kattamiseen.

Lautakunta toteaa, että em. kaupunginhallituksen hyväksymän talous-
arvioehdotuksen raamin mukainen liitteenä oleva talousarvioehdotus 
merkitsisi lakisääteisissä kasvatus- ja koulutuspalveluissa merkittäviä 
tuottavuustoimenpiteitä ja palvelutason heikentämistä nykyisestä toi-
mialan asiakasmäärän kasvaessa. Koronakriisin jälkihoito tulee lisäksi 
vaatimaan lisäpanostuksia oppimisvajeen paikkaamiseen ja oppilas-
huoltoon.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2022 aikana aloitetaan 
systemaattiset ja laaja-alaiset toimenpiteet, joilla tehdään Helsingistä 
nykyistä houkuttelevampi työnantaja päteville opettajille kaikilla koulu-
tusasteilla. Ensimmäiseksi lautakunta kehottaa Helsinkiä puuttumaan 
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varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuusongelmiin. Tätä on syytä 
edistää jo osana ensi vuoden talousarviota.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa myös lasten välisen segre-
gaation vähentämisen, turvallisten ja rauhallisten oppimisympäristöjen 
ja riittävän henkilöstömäärän tärkeyttä. Lautakunta toivoo, että budjetti-
neuvotteluissa huomioidaan toimialan keskeisiä tavoitteita tukevat ta-
lousarvioaloitteet.

Käsittely

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Esitysehdotukseen kohdan 3 jälkeen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022-2024 taloussuun-
nitelmaehdotuksen perusteluineen, jotka on laadittu kaupunginhallituk-
sen 23.8. hyväksymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin se-
kä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisoh-
jeiden mukaisesti. 

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit nykyisen 
palvelutason turvaamiseen ja koronan jälkihoidosta aiheutuvien lisä-
kustannusten kattamiseen.

Lautakunta toteaa, että em. kaupunginhallituksen hyväksymän talous-
arvioehdotuksen raamin mukainen liitteenä oleva talousarvioehdotus 
merkitsisi lakisääteisissä kasvatus- ja koulutuspalveluissa merkittäviä 
tuottavuustoimenpiteitä ja palvelutason heikentämistä nykyisestä toi-
mialan asiakasmäärän kasvaessa. Koronakriisin jälkihoito tulee lisäksi 
vaatimaan lisäpanostuksia oppimisvajeen paikkaamiseen ja oppilas-
huoltoon.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2022 aikana aloitetaan 
systemaattiset ja laaja-alaiset toimenpiteet, joilla tehdään Helsingistä 
nykyistä houkuttelevampi työnantaja päteville opettajille kaikilla koulu-
tusasteilla. Ensimmäiseksi lautakunta kehottaa Helsinkiä puuttumaan 
varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuusongelmiin. Tätä on syytä 
edistää jo osana ensi vuoden talousarviota.

Kasvatus-  ja koulutuslautakunta korostaa myös lasten välisen segre-
gaation vähentämisen, turvallisten ja rauhallisten oppimisympäristöjen 
ja riittävän henkilöstömäärän tärkeyttä. Lautakunta toivoo, että budjetti-
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neuvotteluissa huomioidaan toimialan keskeisiä tavoitteita tukevat ta-
lousarvioaloitteet.

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan esitysehdotuksesta toinen kappale: "Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoimenpiteisiin 
sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa linjaamalla 
tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan palvelutuotan-
non osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet."

Korvataan kappale seuraavalla: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei 
kannata varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentamista ja esittää, että kilpailutuksen laajentaminen poistettaisiin 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan esitysehdotuksesta toinen kappale: "Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoimenpiteisiin 
sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa linjaamalla 
tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan palvelutuotan-
non osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet." Korvataan 
kappale seuraavalla: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata var-
haiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen laajentamis-
ta ja esittää, että kilpailutuksen laajentaminen poistettaisiin vuoden 
2022 budjettineuvotteluissa." 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Sini 
Korpinen, Vesa Lahtinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Miri-
ta Saxberg, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi äänestyksessä Petra Malinin 
vastaehdotuksen 10-3.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta Nasima Razmyarin vas-
taehdotuksen mukaisesti.

14.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2021 § 213

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2022 talousarvioksi ja vuo-
sien 2023‒2024 taloussuunnitelmaksi. 

Antaessaan ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 
2023‒2024 taloussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 
samalla, että

A) vuoden 2022 talousarvioesitystä valmisteltaessa ja väestönkasvun 
mahdollistamaa käyttötalousmenojen kasvua kohdennettaessa on kiin-
nitettävä erityisesti huomiota ikääntyneen väestön määrän kasvun ai-
heuttamaan palvelutarpeen kasvuun.

B) erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön saatavuuteen ja pysy-
vyyteen sekä suomen- että ruotsinkielisessä puolella.

C) talousarvioesityksessä esitetyn ohella vuoden 2022 talousarviossa 
tulee varautua aiheutuneen hoito- ja palveluvelan purkuun erillisellä 
määrärahalla. 

D) vuoden 2021 tapaan koronan hoidosta aiheutuvia välittömiä kustan-
nuksia tulee tarkastella erillisinä kuluina, jotka tulee pyrkiä kattamaan 
täysimääräisesti valtion koronanhoitoon suuntamaista määrärahoista. 

Käsittely
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21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mi-
kael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän 
asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisäyksenä päätösehdotukseen:

”Antaessaan ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 
2023‒2024 taloussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa 
samalla, että

A) vuoden 2022 talousarvioesitystä valmisteltaessa ja väestönkasvun 
mahdollistamaa käyttötalousmenojen kasvua kohdennettaessa on kiin-
nitettävä erityisesti huomiota ikääntyneen väestön määrän kasvun ai-
heuttamaan palvelutarpeen kasvuun. 

B) erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöstön saatavuuteen ja pysy-
vyyteen sekä suomen- että ruotsinkielisessä puolella.

C) talousarvioesityksessä esitetyn ohella vuoden 2022 talousarviossa 
tulee varautua aiheutuneen hoito- ja palveluvelan purkuun erillisellä 
määrärahalla. 

D) vuoden 2021 tapaan koronan hoidosta aiheutuvia välittömiä kustan-
nuksia tulee tarkastella erillisinä kuluina, jotka tulee pyrkiä kattamaan 
täysimääräisesti valtion koronanhoitoon suuntamaista määrärahoista. ”

Kannattaja: jäsen Laura Korpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Korpinen: Lisäyksenä päätösehdotukseen: ”Antaessaan 
ehdotuksensa vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023‒2024 ta-
loussuunnitelmaksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa myös, että ku-
luja tulee karsia siten, etteivät vieraskielisille annettavat palvelut voi ta-
soltaan tai laajuudeltaan ylittää muulle väestölle annettavia palveluita, 
ja laittomasti maassa oleville tarjottavat kulut tulee rajata vain kiireelli-
seen hoitoon."

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 3:
Jäsen Pentti Arajärvi: Talousarvioehdotuksen 9.1 kohdan kolmannen 
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kappaleen loppuun lisätään: "Lasten vanhempien olosuhteet ja niiden 
muutokset pyritään ottamaan painavasti huomioon lasten aseman ja 
olosuhteiden arvioinnissa ja tehdään tarvittavat toimet lapsen edun to-
teuttamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii vaikuttamaan myös 
muiden toimialojen lapsivaikutuksiin yhteistyöllä ja lausuntoja antaes-
saan."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Pentti Arajärven vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Seija Muuri-
nen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoi-
nen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

14.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2021 § 149



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 31 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/2
25.04.2022

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

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvioeh-
dotuksesta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksesta liit-
teiden 1–2 mukaisesti.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen 
valmistelun pohjaksi annettu raami merkitsisi nykyisen palvelutason 
leikkaamista. Muun muassa henkilökunnan palkankorotukset, valmistu-
vien uusien tilojen vuokrat ja nykyisten tilojen vuokrankorotukset mer-
kitsevät sitä, että raamissa on 2,5 miljoonan euron vajaus.

Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapitovastuiden siirto kaupunkiympäris-
tön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle edellyttää noin 4 mil-
joonan euron lisämäärärahaa siirtyvien vastuiden riittäväksi hoitami-
seksi, koska siirtyvien liikuntakiinteistöjen kunto on todennetusti hei-
kompi kuin kaupungin kiinteistöissä keskimäärin. Tästä tarpeesta ai-
noastaan 1,2 miljoonaa euroa on huomioitu raamissa. 

Jotta pelkästään nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää, pitää toimialan 
toimintakatetta alentaa eli menoja lisätä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa, 
mukaan lukien tarvittava kunnossapitomääräraha todennetun arvion 
mukaan.

Tämän lisäksi lautakunta muistuttaa, että lasten ja nuorten määrä Hel-
singissä on kasvussa, ja pysyvän toiminnan kehittämiseksi ja palvelui-
den saatavuuden varmistamiseksi toimialan talousarvion lapsille ja 
nuorille suunnattuun toimintaan ja avustuksiin tarvitaan siten myös ta-
sokorotus.

Koronakriisi on iskenyt erityisesti kulttuuriin, liikuntaan sekä lasten ja 
nuorten toimintaan. Siksi toimialalle tarvitaan vuotuisten käyttömenojen 
korotusten lisäksi erillinen koronasta toipumiseen suunnattu merkittävä 
lisämääräraha, jolla voidaan tukea palautumista koronasta. Määräai-
kainen lisämääräraha tulee suunnata lasten ja nuorten hyvinvointiero-
jen kaventamiseen sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan jälleenrakennuk-
seen.

Investointien osalta lautakunta huomauttaa, että erityisesti liikuntapaik-
karakentamisen määrärahat ovat suhteessa tarpeeseen olleet liian ma-
talalla tasolla jo vuosia. Tämä johtaa liikuntapaikkojen kunnon heikke-
nemiseen ja siihen, ettei uusia liikuntapaikkoja voida rakentaa tarpeen 
mukaisesti.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittääkin pysyvää tasokorotusta lii-
kuntapaikkarakentamiseen, jolloin talousarvion kohdalle ”Liikuntapaikat 
ja ulkoilualueet” pitäisi raamissa esitetyn 10 miljoonan euron sijaan 
suunnata vähintään 14 miljoonaa euroa, tarvittavan tasokorotuksen jat-
kuessa vuosittain

Kruunusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maan-
käytön edellytysinvestointeihin suunnitellun 6,3 miljoonan euron rahoit-
tamiseen venesatamineen on oltava pääosin erillinen rahoitus, eikä sen 
tule vähentää liikuntainvestointeihin käytössä olevia määrärahoja. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että Töölön kisahallin perus-
parannus, Suuntimopuiston koulun yhteyteen rakennettava kirjasto ja 
nuorisotila sekä Rikhardinkadun kirjaston perusparannus pitää toteut-
taa nykyisessä talonrakentamisohjelmassa esitettyä aikaisemmin. Li-
säksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, kuten se on jo aiemmin 
esittänyt, että Harjun nuorisotalo pitäisi lisätä talonrakentamisen raken-
tamisohjelmaan

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat 
muut liitteet:

 kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin 
sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laa-
timisohjeet (liite 3)

 rakentamisohjelman, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä lii-
kuntapaikkarakentamisen ohjelmat vuosille 2022-2031 (liitteet 4–6).

Käsittely

21.09.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen 1 jälkeen: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupunginhallituksen 
valmistelun pohjaksi annettu raami merkitsisi nykyisen palvelutason 
leikkaamista. Muun muassa henkilökunnan palkankorotukset, valmistu-
vien uusien tilojen vuokrat ja nykyisten tilojen vuokrankorotukset mer-
kitsevät sitä, että raamissa on 2,5 miljoonan euron vajaus.
 
Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapitovastuiden siirto kaupunkiympäris-
tön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle edellyttää noin 4 mil-
joonan euron lisämäärärahaa siirtyvien vastuiden riittäväksi hoitami-
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seksi, koska siirtyvien liikuntakiinteistöjen kunto on todennetusti hei-
kompi kuin kaupungin kiinteistöissä keskimäärin. Tästä tarpeesta ai-
noastaan 1,2 miljoonaa euroa on huomioitu raamissa. 
 
Jotta pelkästään nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää, pitää toimialan 
toimintakatetta alentaa eli menoja lisätä yhteensä 5,3 miljoonaa euroa, 
mukaan lukien tarvittava kunnossapitomääräraha todennetun arvion 
mukaan.
 
Tämän lisäksi lautakunta muistuttaa, että lasten ja nuorten määrä Hel-
singissä on kasvussa, ja pysyvän toiminnan kehittämiseksi ja palvelui-
den saatavuuden varmistamiseksi toimialan talousarvion lapsille ja 
nuorille suunnattuun toimintaan ja avustuksiin tarvitaan siten myös ta-
sokorotus.
 
Koronakriisi on iskenyt erityisesti kulttuuriin, liikuntaan sekä lasten ja 
nuorten toimintaan. Siksi toimialalle tarvitaan vuotuisten käyttömenojen 
korotusten lisäksi erillinen koronasta toipumiseen suunnattu merkittävä 
lisämääräraha, jolla voidaan tukea palautumista koronasta. Määräai-
kainen lisämääräraha tulee suunnata lasten ja nuorten hyvinvointiero-
jen kaventamiseen sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alan jälleenrakennuk-
seen.
 
Investointien osalta lautakunta huomauttaa, että erityisesti liikuntapaik-
karakentamisen määrärahat ovat suhteessa tarpeeseen olleet liian ma-
talalla tasolla jo vuosia. Tämä johtaa liikuntapaikkojen kunnon heikke-
nemiseen ja siihen, ettei uusia liikuntapaikkoja voida rakentaa tarpeen 
mukaisesti.
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittääkin pysyvää tasokorotusta lii-
kuntapaikkarakentamiseen, jolloin talousarvion kohdalle ”Liikuntapaikat 
ja ulkoilualueet” pitäisi raamissa esitetyn 10 miljoonan euron sijaan 
suunnata vähintään 14 miljoonaa euroa, tarvittavan tasokorotuksen jat-
kuessa vuosittain.

Korvataan kappale 4, seuraavalla:
Kruunusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maan-
käytön edellytysinvestointeihin suunnitellun 6,3 miljoonan euron rahoit-
tamiseen venesatamineen on oltava pääosin erillinen rahoitus, eikä sen 
tule vähentää liikuntainvestointeihin käytössä olevia määrärahoja. 

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.
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07.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 21.09.2021 § 36

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin 
Palvelukeskus -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2023-2024 liitteiden 1-5 mukaisesti.

Lisäksi johtokunta linjasi liikelaitoksen tavoitteena olevan nollatulok-
seen pääsemisen toimintaa tehostamalla ja kaupungin tukipalveluja 
keskittämällä.

09.09.2021 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.09.2021 § 18

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2023-2024 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
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Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 16.09.2021 § 59

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2022 – 2024 liitteen mukaisena.

Johtokunta kiinnittää huomiota, että investointitaso tarkastellaan suh-
teessa talouskehitykseen ja tuottavuusohjelmaan sekä suoritetaulukos-
sa olevat pinta-alat tarkistetaan perustelutekstin mukaiseksi.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

16.09.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Päätösehdotukseen lisätään toinen kappale:

"Johtokunta kiinnittää huomiota, että investointitaso tarkastellaan suh-
teessa talouskehitykseen ja tuottavuusohjelmaan sekä suoritetaulukos-
sa olevat pinta-alat tarkistetaan perustelutekstin mukaiseksi."

Johtokunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 14.09.2021 § 78

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Päätös
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Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2022–2024.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 280
V 18.5.2022, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto merkitsee tiedoksi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma) seurantaraportin 2022.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma) seu-
rantaraportin 2022 ja siihen liittyen edellyttää AM-ohjelman päivittämis-
tä väestökehityksen edellyttämällä tavalla. Helsinki on menettänyt 
asukkaita jo toista vuotta peräkkäin. Näin ollen kaupunginvaltuuston on 
syytä arvioida uudelleen tilanteeseen nähden ylisuuria asuntorakenta-
mistavoitteita. Helsingin muuttovoitto perustuu yksinomaan vieraskieli-
seen väestöön, joka voi jatkuessaan olla omiaan vähentämään veto- ja 
pitovoimaa työssäkäyvien lapsiperheiden osalta. Tämän vuoksi Helsin-
gin on syytä kiireellisesti luoda järjestelmä jolla selvitetään poismuutta-
vien helsinkiläisten syyt muutolleen.

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

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin vastaehdotus. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Dhalmann, Asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 15098

hanna.dhalmann(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. AM-ohjelman seurantaraportti 2022
2 Liite 2. Tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 2021
3 Liite 3. Pientaloasumisen nykytila ja mahdollisuudet
4 Liite 4. Viherkertoimen vaikuttavuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 38 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/3
25.04.2022

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

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2021 Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman 2020 (AM-ohjelma), jossa on määritelty 
kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden ta-
voitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapah-
tuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Seurantaraportti 2022 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen 
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvi-
tyksen AM-ohjelman 2020 tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. 
AM-seurannan yhteydessä tuodaan tiedoksi myös keväällä 2019 hy-
väksyttyjen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 
vuodelta 2021, selvitys pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuk-
sista sekä viherkertoimen vaikuttavuutta koskeva selvitys.

AM-ohjelman 2020 määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan 
vuositasolla sekä pidemmän aikavälin keskiarvona. Asuntotuotannon 
vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta riippuvaisia. Oh-
jelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuotantoon pitkällä ai-
kavälillä.

Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutoksia

Koronapandemian vaikutukset Helsingin asuntomarkkinoihin näkyivät 
asuntokaupassa ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysynnässä. 

Koronapandemian alussa keväällä 2020 Helsingin asuntomarkkinat hil-
jenivät ja asuntolainojen lyhennysvapaiden suosio kasvoi voimakkaasti. 
Varsin pian asuntokauppa kuitenkin vilkastui, asuntohinnat lähtivät 
nousuun ja myytävistä asunnoista alkoi olla pulaa. Rivitalokauppojen 
kauppamäärät kasvoivat toista vuotta peräkkäin. Myös kaupungin reu-
na näyttäisi kiinnostavan asunnonostajia aiempaa enemmän.

Nuorten aikuisten tulomuuton vähentyminen hiljensi osaltaan vuokra-
markkinoita ja tyhjillään olevien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
määrä lähti syksyllä 2020 kasvuun, joka on jatkunut ja tyhjillään olevia 
vuokra-asuntoja on selvästi enemmän kuin ennen koronapandemiaa. 
Myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat nous-
seet. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusien sopimusten vuokrat 
ovat laskeneet, mutta lasku on toistaiseksi ollut varsin maltillista. 
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Pääkaupunkiseudun väestönkasvu hidastui toista vuotta peräkkäin. 
Vuonna 2021 pääkaupunkiseutu kasvoi 8 700 asukkaalla, mikä on puo-
let vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Pudotus on ollut suu-
rinta Helsingissä. Helsingissä aiempien vuosien 7 300 keskimääräinen 
vuosikasvu oli vuonna 2021 enää 1 900 henkilöä, mikä on alle kolman-
neksen vuosien 2011–2019 keskimääräisestä tasosta. Helsingin seu-
dun muut kunnat sen sijaan kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 3 600 
asukkaalla, mikä on 1 400 asukasta enemmän kuin vuosien 2011–
2019 vuosikasvu.

Asuntojen hinnat ja vuokrat nousivat kaikilla kalleusalueilla. Vuokrake-
hitys on ollut asuntojen hintakehitystä vakaampaa. Asuntokauppoja 
tehtiin vuonna 2021 ennätysmäärä. Yleistä asumistukea saaneiden 
ruokakuntien määrä on edelleen vuoden 2022 alussa suurempi kuin 
ennen koronaepidemiaa, mutta määrä on vähentynyt vuodesta 2020. 
Tukea saaneista 70 prosenttia oli yksinasuvien ruokakuntia, 97 pro-
senttia asui vuokra-asunnoissa. 

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 Kasvun paikka suuntaa kau-
pungin toimintaa seuraavien vuosien ajan. Asumisen osalta strategias-
sa todetaan, että toteutetaan voimassa olevan asumisen ja maankäy-
tön ohjelman (AM-ohjelma) linjauksia. Tavoitteena on asuntotuotannon 
kasvun nopeutuminen AM-ohjelman mukaisesti, asumiskustannusten 
nousun hillintä, tasapainoisten kaupunginosien luominen ja asumisti-
heyden nousu. Kaupungin tavoitteena on asunnottomuuden poistami-
nen vuoteen 2025 mennessä. Strategia linjaa, että monialaiseen alu-
eellisen eriytymisen torjuntaan panostetaan erityisesti nimetyillä kau-
punkiuudistusalueilla: Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla ja Mel-
lunkylässä ja lisäksi Vuosaaressa. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2022 alussa asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien vuokranmäärityksessä ja vuokraamisessa 
noudatettavat yleiset periaatteet. Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 
2021 kaupungin maapolitiikassa noudatettavaksi Helsingin maanhan-
kintaan ja asemakaavoitukseen liittyvät maapoliittisia periaatteita kos-
kevat linjaukset sekä soveltamisohjeet. Yleiskaavan toteuttamisohjelma 
2022 on päätöksenteossa keväällä 2022.

AM-ohjelmassa 2020 selvitettävinä asioina on mainittu tonttirahastot 
sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden rooli ja mahdollisuudet osallis-
tua asuntorakennushankkeisiin. Selvityksen mukaan tonttirahastojen 
omistuksissa oli Helsingissä 127 kappaletta pääasiassa asumiseen tar-
koitettuja tontteja. Noin 60 prosenttia tonttirahastojen kohteista on suur-
ten rakennusliikkeiden rakentamia. Rahastojen tonttihankinnat keskitty-
vät uudisrakentamiseen ja sen myötä uusille rakentuville alueille tai 
alueille, joissa alueen luonne ja tonttien käyttötarkoitukset muuttuvat.
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Ympäristöministeriö valmistelee kolmea asumiseen liittyvää lakimuu-
tosta: ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen sekä erityisryhmien 
asuntojen rakentamista, hankintaa ja peruskorjausta koskevaa pitkää 
korkotukimallia, rakennuslain uudistusta sekä yhteishallintolain uudis-
tusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa valtion tukemien vuokratalojen 
asukkaiden päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan 
koskevissa asioissa. Valtion asuntopoliittinen kehittämisohjelma 2021–
2028 annettiin selontekona eduskunnalle joulukuussa 2021. Eduskunta 
käsittelee selonteon kevätistuntokaudella 2022. Valtioneuvosto julkaisi 
tammikuussa 2022 Suomen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Suomen 
suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan ympäristömi-
nisteriön koordinoimassa lähiöohjelmassa, joka päättyy vuoden 2022 
lopussa. Ympäristöministeriön asunnottomuusohjelma on käynnissä 
vuosina 2020–2022.

Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnos valmistuu vuoden 
2022 lopussa ja se hyväksytään vuoden 2023 aikana. MAL-2023 suun-
nitelma toimii pohjana Helsingin seudun kuntien ja valtion väliselle 
MAL-sopimukselle, joka laaditaan vuosille 2024–2035.

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on ollut korkealla tasolla vii-
meisen kolmen vuoden ajan. Vuoden 2021 aikana valmistui 7 105 
asuntoa ja aloitettiin 7 350 asunnon rakentaminen. Uusia rakennuslu-
pia myönnettiin 7 551 asunnon rakentamiseksi. Vuoden vaihteessa ra-
kenteilla oli noin 10 500 asuntoa. Kerrostaloasuntojen osuus näistä oli 
noin 91 prosenttia. Uusien asuinalueiden osuus oli noin 40 prosenttia.

Säännelty asuntotuotanto jäi useiden aikaisempien vuosien tapaan ta-
voitteistaan. Tavoitteellisen 55 prosentin sijaan säänneltyjä asuntoja al-
koi ja valmistui noin 35 prosenttia. Säännellyn tuotannon rakentamista 
haastaa tällä hetkellä erityisesti rakennuskustannusten nopea nousu, 
vaikeus saada tarjouksia urakkakilpailuihin sekä rakennuspaikkojen 
haasteellisuus. Vuonna 2021 sekä valmistuneista että aloitetuista 
asunnoista vuokra-asuntoja oli yli 50 prosenttia. Kaupungin rakennut-
tamia asuntoja alkoi ja valmistui vuonna 2021 noin 60 prosenttia tavoit-
teen mukaisesta määrästä.

Pienten asuntojen määrä ja osuus asuntotuotannosta jatkoi edelleen 
kasvuaan. Vuonna 2021 yksiöitä oli 31 prosenttia kaikista uusista 
asunnoista. Perheasuntojen määrä ja osuus kokonaistuotannosta laski 
edeltävään vuoteen verrattuna. Uusien asuntojen keskipinta-ala on 
Helsingissä pienentynyt vuodesta 2015 lähtien ja pieneneminen jatkui 
myös vuonna 2021. Kaupunki arvioi ja selvittää, vastaako AM-
ohjelmaan kirjattu ja perheasuntojen osuuteen perustuva huoneisto-
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tyyppijakauman ohjaus riittävällä tavalla tavoitteeseen riittävän asumis-
väljyyden ja monipuolisen asumistarjonnan turvaamisesta, ja tarvitaan-
ko lisäksi asuntojen keskipinta-alan ohjausta.

Vuonna 2021 kaupungin maalta luovutettiin asuinrakennusoikeutta 251 
147 k-m². Näille tonteille rakentuu 3 767 asuntoa. Luovutetusta asuin-
rakennusoikeudesta noin 18 prosenttia luovutettiin myymällä ja noin 82 
prosenttia vuokraamalla. Vuoden 2021 lopussa kaupungin asuntotont-
teja oli varattuina noin 1,62 miljoonaa k-m², mikä mahdollistaa noin 22 
000 asunnon rakentamisen.

Vuonna 2021 tarkistetuista asemakaavaehdotuksista eteni kaupun-
kiympäristölautakunnan käsittelystä lopulliseen päätöksentekoon 
asuinkerrosalaa hieman yli tavoitetason, yhteensä 712 000 k-m². Viime 
vuonna myös hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja kaupunkiympäris-
tölautakunnassa poikkeuksellisen paljon asuinkerrosalaa eli 890 000 k-
m². Eri oikeusasteiden käsittelyssä on tällä hetkellä kuitenkin noin 1 
150 000 k-m² asuinkerrosalaa. Asemakaavoista lainvoimaistuikin 
asuinkerrosalaa vuonna 2021 vain 196 000 k-m². Asemakaavojen 
heikko lainvoimaistuminen vaikeuttaa seuraavien kaupunkikehittämisen 
vaiheiden ja niihin liittyvien investointien ohjelmointia sekä sitä kautta 
tulevien vuosien asunto-tuotantotavoitteiden toteutumista.

Edullisimpien ja kalleimpien keskineliövuokrien erotus Helsingissä oli 
vuonna 2021 yli kymmenen euroa. Edullisin oli Helsingin kaupungin 
asuntojen keskineliövuokra, 12 euroa. Vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen uusien vuokrasopimusten keskineliövuokrat olivat korkeim-
pia, mutta verrattuna vuoteen 2020 ne olivat hieman laskeneet. Helsin-
gin asumisoikeuden vastikkeet ovat Helsingin asumisoikeusyhtiöistä 
edullisimmat. Vuonna 2021 HASOn keskivastike oli 10,77 euroa neliöl-
tä, mikä oli hieman matalampi kuin edellisenä vuonna. Muiden yhtiöi-
den vastikkeet olivat 13,90–14,90 euroa neliöltä.

Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin vuonna 2021 hieman enemmän 
kuin edellisenä vuonna, sillä uudiskohteita oli välitettävänä lähes 700 
asuntoa. Hakijamäärä on pienentynyt selvästi, sillä asuntohakemusten 
järjestelmä uudistui lokakuussa 2021. Korona-aika ei juurikaan näkynyt 
asunnonvälityksessä. 

AM-ohjelman 2020 mukaisesti on käynnistetty valmistelu mallista, joka 
turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla 
ja mahdollistaa nykymuotoisesta Hitas-järjestelmästä luopumisen ja 
sen korvaamisen. Työ painottui vuoden 2021 aikana uuden kohtuuhin-
taisen omistusasumisen mallin taustoittavan raportin kokoamiseen se-
kä teemoitettuihin työpajoihin ja pienryhmätyöskentelyyn. Raportti esi-
teltiin luottamushenkilöille seminaarissa 15.12.2021. Tavoitteena on, 
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että ehdotus uudesta kohtuuhintaisen omistusasumisen mallista tuo-
daan kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
vuoden 2022 loppupuolella.

Viherkerroinmenetelmän vaikuttavuudesta tehtiin arviointi vuonna 
2021. Arvioinnin mukaan viherkerroin on vakiintunut asemakaavoituk-
sessa ja se tunnetaan ja hallitaan hyvin maankäytön suunnittelijoiden 
keskuudessa. Työkalua on alettu käyttää kiitettävästi asuinkortteleita 
ohjattaessa, mutta käyttö ei kertoimen ominaisuuksien ja tonttien rajoit-
tavien tekijöiden takia voi nousta täysin kattavaksi. Viherkertoimen 
käyttö muilla kuin asuinkortteleilla on vielä harvinaista ja sitä olisi ar-
vioinnin mukaan perusteltua lisätä.

Pientaloasumisen nykytilasta ja mahdollisuuksista tehtiin selvitys vuon-
na 2021. Vaikka pientaloasuntojen osuus asuntotuotannosta on margi-
naalinen, on niillä asuntopoliittista merkitystä. Pientaloasunnot moni-
puolistavat helsinkiläistä asuntokantaa tarjoten muun muassa väljem-
pää asumista lapsiperheille. Kaupunkimaisen pientaloasumisen lisää-
minen on mahdollista tällä hetkellä käytännössä olemassa olevia pien-
taloalueita uudistamalla. 

Kaupunkiuudistusta edistettiin vuonna 2021 monialaisesti ja ensimmäi-
siä uudistuksia tuotiin kaupunkiuudistusalueille eli Malminkartanoon ja 
Kannelmäkeen, Malmille sekä Mellunkylään. Myös moninaisilla hank-
keilla tuettiin kaupunkiuudistusalueiden asukkaiden hyvinvointia ja kehi-
tettiin alueiden vetovoimaa. Vuoden 2022 kaupunkiyhteiseksi tavoit-
teeksi sovittiin toimenpide- ja investointisuunnitelman 2022–2025 te-
keminen kaupunkiuudistusalueille. 

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa jatkettiin vuonna 2021 ja ohjelmaan ha-
ku uudistuu vuonna 2022. Aiemman jatkuvan haun sijaan ohjelmaan 
hakeudutaan jatkossa kerran vuodessa. Uusi prosessi mahdollistaa en-
tistä paremmin kaupungin tavoitteiden edistämisen, hankkeiden keski-
näisen vertailun sekä hankkeiden nopeamman liikkeelle lähdön. Vuo-
den 2022 Keke-haun tontit sijaitsevat esikaupunkialueella Mellunkyläs-
sä, Oulunkylässä ja Malminkartanossa.

Asumisen ilmastokestävyyttä parannettiin vuonna 2021 puurakentami-
sen ohjauksella ja verkostoyhteistyöllä sekä asuntotuotannon markki-
naselvityksellä. Kaupunki lisäsi puun käyttöä omissa hankkeissaan ja 
edisti puurakentamista myös kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin. 
Rakentamisen ohjauksella vähennettiin asumisesta aiheutuvia ilmasto-
päästöjä. 

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2021 vuoden 2022 talousarvio-
päätöksen yhteydessä, että kaupungin maksamista hissiavustuksista 
luovutaan vuoden 2022 alusta. Jälkiasennushissien rakentamisen edis-
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tämisessä keskitytään nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja 
valtionavustusten hakemisen tukemiseen.

Asunnottomuus väheni selvästi vuonna 2021. Eniten väheni perheiden 
asunnottomuus. Asunnottomia oli yhteensä 1 297. Yksineläviä oli 1 
209, pariskuntia 40 ja perheitä 48.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Dhalmann, Asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 15098

hanna.dhalmann(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. AM-ohjelman seurantaraportti 2022
2 Liite 2. Tontinluovutusta koskevien linjausten arviointi 2021
3 Liite 3. Pientaloasumisen nykytila ja mahdollisuudet
4 Liite 4. Viherkertoimen vaikuttavuus
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 263

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2022 Pöydälle

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

26.04.2021 Ehdotuksen mukaan

07.12.2020 Ehdotuksen mukaan

05.11.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hanna Dhalmann, Asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 15098

hanna.dhalmann(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 100

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman 2020 seurantaraportin 2021.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 11.11.2020 § 313

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Päätös

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

Päämäärä I Asuntotuotannon määrä

Tavoite 1. Asuntotuotannon määrä

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muu-
toksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen 
vähintään 8 000 asuntoa. Asuntotuotanto toteutetaan kestävästi, luon-
toa ja viheralueita säilyttäen. 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa 
ja vuodesta 2023 25 % toteutuvasta asuntotuotannosta.
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Asuntotuotannon korkean tason saavuttamiseksi tulee kaupungin ko-
konaisprosessia sujuvoittaa. Rakentamiskelpoisten tonttien määrän tu-
lee vastata 1,5 vuoden asuntotuotannon määrää.

Virkavalmisteluna arvioidaan asuntotuotannon kasvattamisen vaatimat 
lisäresurssit budjettiraamia 2022 varten ja siitä eteenpäin.

Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu

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

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

Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityis-
kohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot yhteensovitetaan kestä-
västi kasvavan kaupungin tarpeita palvelevan asuntotuotantotavoitteen 
ja maankäytön tehostumisen kanssa.

Maankäytön suunnittelussa tulee varmistaa pientaloasumisen mahdol-
lisuudet Helsingissä.

Jatketaan strategiassa linjatun mukaisesti markkinaehtoisen pysäköin-
tipolitiikan systemaattista laajentamista tähän soveltuvilla alueilla.

Laajoja viheralueita ja lähiluontoa tarvitaan korostetusti kaupungin kas-
vaessa. Laajennetaan edelleen viherkertoimen käyttöä työkaluna joko 
asemakaavoituksessa tai tontinluovutuksessa.

Palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin 
uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

Tavoite 3. Maapolitiikka

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 
4 900 asunnon rakentamisen verran vuosina 2021-2022 ja vuodesta 
2023 alkaen 5 600 asunnon rakentamiseksi.

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

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

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

Edistetään pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishank-
keissa ja tontinluovutuksessa, jotta useampien pienempien ja keski-
suurten toimijoiden olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin ja toi-
mia pääurakoitsijana Helsingissä.

Ohjelmakauden puolivälissä arvioidaan tehtyjen selvitysten perusteella 
tonttirahastojen toiminta ja tarkoituksenmukaisuus Helsingin asunto-
markkinoilla.

Päämäärä II Asuntotuotannon laatu

Tavoite 4. Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuosina 2021-2022 seuraava:

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

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

45 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (3 150 
asuntoa).

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite on vuodesta 2023 alkaen seuraava:
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30 prosenttia pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja (joista 
500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

20 prosenttia välimuodon asuntoja 

50 prosenttia sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja (4 000 
asuntoa, joista kaupunki toteuttaa keskimäärin 250 omistusasuntoa 
omana rakennuttamisena niillä alueilla, joille omistusasuntotuotantoa ei 
muuten synny. Tämä mahdollistaa nykymuotoisesta puoli-hitaksesta 
luopumisen.) 

Kaupunki huolehtii määrätietoisesti asetetun ARA-tavoitteen saavutta-
misesta. Kaupunki selvittää eri tapoja varmistaa ohjelmakaudelle ase-
tetun hallintamuotojakauman mukaisen tuotannon toteutuminen. Asias-
ta raportoidaan säännöllisesti kaupunkiympäristölautakunnalle.

Kehitetään kohtuuhintaisen asumisen toteutumisen analysointiin mitta-
risto, joka mittaa tulojen ja asumismenojen suhdetta. Verrataan asu-
mismenojen ja tulojen keskinäistä suhdetta eri kokoisissa kotitalouksis-
sa sekä eri asumismuodoissa.

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

Kaupungin omassa asuntotuotannossa on tavoitteena rakennuttaa 
vuosina 2021 ja 2022 750 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA- vuokra-
asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 Hitas- tai hintakontrolloitua 
omistusasuntoa sekä asumisoikeusasuntoa vuodessa ja vuodesta 
2023 alkaen 1 000 pitkäaikaisesti säänneltyä ARA-vuokra-asuntoa (50 
prosenttia tuotannosta), 250 omistusasuntoa alueille, joille omistusa-
suntoja muuten ei synny sekä 750 välimuodon asuntoa.  

Käynnistetään valmistelu mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistu-
sasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liit-
tyvät ongelmat välttäen. Valmistelun tavoitteena on nykymuotoisesta 
Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen ohjelma-kauden 
puolivälissä. Välimuodon tuotannon rakenne tarkentuu uudistuksen 
myötä.

Tavoite 5. Huoneistotyyppijakauman ohjaaminen
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Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen 
asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmis-
tetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä ja tuotannon laatu.

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

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

Tavoite 6. Asuntorakentamisen kehittäminen

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

Kun rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 
2025, ovat Helsingin kattoarvot kansallista lakia kunnianhimoisemmat. 
Kokonaisuudessaan rakentamisen ja rakennusten hiilijalanjälkeen liitty-
vät tavoitteet päivittyvät Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman päivit-
tyessä siten, että varmistetaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttami-
nen.

Puurakentamisen osuutta kaikesta rakentamisesta kasvatetaan vuosit-
tain.

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

Tavoite 7. Asukasrakenne ja erityisryhmät

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille 
sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella var-
mistetaan perheasuntojen rakentaminen. Varmistetaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevien asuntokuntien mahdollisuudet alueellisten asu-
mispolkujen toteuttamiseen. 
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Edistetään ikäihmisille kohdennettujen asumisvaihtoehtojen toteutta-
mista kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Turvataan erityisryhmien 
eli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten ja vam-
maisten, lastensuojeluasiakkaiden, asumisessaan tukea tarvitsevien 
nuorten, hoivapalveluja tarvitsevien vanhusten, kuntapaikan saaneiden 
pakolaisten sekä pitkäaikaisasunnottomien asuminen tavalla, jossa 
asumiseen liittyvä hoiva tai asumisen tuki vastaa palvelun tarpeeseen. 
Varmistetaan erityisryhmien asumisen polut kevyempään tai tehoste-
tumpaan tukiasumiseen palvelutarpeen muuttuessa. Turvataan asu-
misneuvonnan saatavuus asumismuodosta riippumatta.

Päämäärä III Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

Tavoite 8. Kaupunkiuudistus

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

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

Kaupunkiuudistusalueilla käytettäviä toimia hyödynnetään myös muis-
sa segregaatiohaasteita kohtaavissa kaupunginosissa, kuten Vuosaa-
ren alueella.

Tavoite 9. Projektialueet

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

Tavoite 10. Täydennysrakentaminen

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 50 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/3
25.04.2022

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

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

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

Täydennysrakentamisen toteutumiseksi asunto-osakeyhtiöiden tonteilla 
kaupunkiympäristön toimiala voi edistää purkavaa uusrakentamista tai 
muuta täydennysrakentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä 
esim. maankäyttömaksua alentamalla. Asia valmistellaan maapoliittis-
ten linjausten osana.

Segregaatiokehitystä torjutaan edistämällä tasapainoista hallintamuoto-
jakaumaa niillä kaupungin alueilla, joilla hallintamuotojakauma ei tällä 
hetkellä ole tasapainoinen.

Päämäärä IV Asuntokanta ja asunto-omaisuus

Tavoite 11. Asuntokannan kehittäminen

Edistetään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä sekä ullakko- ja lisä-
kerrosrakentamista. Hissien rakentamisen edistämisessä keskitytään 
nykyistä vahvemmin hissiasiamiestoimintaan ja valtionavustusten ha-
kemisen tukemiseen. 

Tavoite 12. Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säi-
lymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä 
huolehditaan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on 
monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Erityisesti 
painotetaan asunnottomuuden torjuntaa kohdentamalla tarkoitukseen 
riittävästi kaupungin asuntokantaa.

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

Käsittely

11.11.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Valtuutettu Jussi Halla-aho ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman kau-
punginhallitukselle uudelleenvalmisteltavaksi siitä lähtökohdasta, että 
kaupungin väestönkasvu pidetään määrällisesti hallittuna ja laadullises-
ti edullisena, ja että tällä tavoin edistetään kaupungin houkuttelevuutta 
asuinpaikkana ja muuttokohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjil-
le ja eläkeläisille.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa AM-ohjelman val-
misteltavaksi siitä lähtökohdasta, että kaupungin väestönkasvu pide-
tään määrällisesti hallittuna ja laadullisesti edullisena, ja että tällä ta-
voin edistetään kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana ja muutto-
kohteena lapsiperheille, työssäkäyville, yrittäjille ja eläkeläisille.

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami 
Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, 
Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 1
Sampo Terho
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Poissa: 2
Atte Kaleva, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-
sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon:

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Kalasa-
tama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Kuninkaantammi sekä 
mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Malmin lentokentän 
aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestykses-
tä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväksyy kansalaisaloit-
teen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella ratkaisee kysymyksen 
Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä lentokenttänä.

Valtuutettu Laura Kolbe ehdotti valtuutettu Terhi Peltokorven kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto edellyttää, 
että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin kohden-
netaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen 
käyttäjille

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityk-
sen siten muutettuna, että Tavoite 9. Projektialueet muutetaan seuraa-
vaan muotoon: Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuo-
sina ovat Kalasatama, Länsisatama, Kruunuvuorenranta, Pasila, Ku-
ninkaantammi sekä mahdollisesti Malmin lentokentän alue. Mikäli Mal-
min lentokentän aluetta koskeva kansalaisaloite neuvoa-antavasta 
kansanäänestyksestä tuodaan valtuuston käsittelyyn, valtuusto hyväk-
syy kansalaisaloitteen ja kansanäänestyksen tuloksen perusteella rat-
kaisee kysymyksen Malmin alueen rakentamisesta tai säilyttämisestä 
lentokenttänä.

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, 
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Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Hon-
kasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Otto Meri, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 14
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Perttu Hillman, Nuutti Hyt-
tinen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, 
Mari Rantanen, Sampo Terho, Matias Turkkila, Sinikka Vepsä, Paavo 
Väyrynen

Tyhjä: 3
Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi

Poissa: 3
Atte Kaleva, Dani Niskanen, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Laura Kolben ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asuntopoliittisen ohjelman valtuusto 
edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla entistä tasapuolisemmin koh-
dennetaan asunto- ja toimitilatuotannossa pysäköinnistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä suunnataan ne nykyistä paremmin paikkojen käyttä-
jille
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Katju Aro, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen

Ei-äänet: 1
Otto Meri
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Tyhjä: 73
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Perttu 
Hillman, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaak-
so, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Niemi-
nen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna 
Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Poissa: 2
Atte Kaleva, Kauko Koskinen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Kolben ehdotta-
maa toivomuspontta.

Valtuutettu Jussi Halla-aho esitti eriävän mielipiteensä, johon yhtyivät 
valtuutetut Matias Turkkila, Nuutti Hyttinen, Mari Rantanen ja Pia Kop-
ra, seuraavin perusteluin:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jättää eriävän mielipiteen asumisen 
ja maankäytön ohjelmasta sillä ohjelman hyväksyminen ei ole kaupun-
gin tai kaupunkilaisten kokonaisedun mukaista. 

Asuntotuotannon liialliset kasvutavoitteet eivät mahdollista maankäytön 
suunnittelutavoitteena mainittua virkistys-, luonto- ja kulttuuriympäristön 
arvojen säilyttämistä, vaan kasvu tapahtuu keskeisiltä osin kaupungin 
viihtyisyyden ja luontoarvojen kustannuksella. Hiilineutraali Helsinki -
toimenpideohjelman toteuttaminen perustuu epärehelliseen osaopti-
mointiin, jos kasvupolitiikan osana pyritään asuinrakentamiseen esi-
merkiksi Malmin lentokenttäalueen kaltaisille alueille, joissa esiraken-
tamisesta aiheutuvat ilmastopäästöt ovat valtavat. Malmin lentokenttä-
alue tulisi säästää myös ympäristö- ja kulttuuriarvojen näkökulmasta, 
lentokenttäalueen sekä siihen liittyvien työpaikkojen, ilmailukoulutuksen 
sekä tulevaisuuden sähköisen lentoliikenteen mahdollistamiseksi.
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Helsingin nk. muuttovoitosta 3/4 tulee vuosittain ulkomailta, ja Helsin-
kiin muuttavien keskimääräiset verotulot ovat olleet lukuisina vuosina 
pienemmät kuin Helsingistä pois muuttavilla. Tämänkaltainen muuttolii-
ke on rasite kaupungin taloudelle ja heikentää edellytyksiä kaupungin 
sekä sen palveluiden tasapainoiselle kehittämiselle. Jotta kaupunki säi-
lyisi elinvoimaisena ja haluttuna asuinkuntana, kaupungin tulisi panos-
taa kaupunkiin muuttavien laatuun ja pyrkiä hillitsemään kaupungin lii-
an nopeaa kasvua. Mikäli kaupungista muuttaa pois merkittävissä mää-
rin nettoveronmaksajia ja tilalle muuttaa sosiaalitukien varassa asuvia 
henkilöitä, kaupungin jo ennestään koronavirusepidemian seurauksena 
heikentynyt taloudellinen tilanne heikentyy entisestään ja kaupungin 
mahdollisuudet järjestää palveluita nykyiselle väestölleen heikkenevät.

Uusimman, viime toukokuun tilaston mukaan kolmen edeltävän vuoden 
aikana asukasluku kasvoi 20 000:lla. Kasvusta lähes 70% oli äidinkie-
leltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Vieraskielisiä oli vuoden 
2019 alusta 16% asukasluvusta. Tämä heijastaa myös pitkäaikaista 
trendiä. Vieraskielisten määrä on kymmenkertaistunut 30 vuodessa. 
Sen ennustetaan edelleen lähes kaksinkertaistuvan nykyisestä 26%:iin 
vuoteen 2035 mennessä.

Kun näiden lukujen lisäksi huomioidaan asumistukien ja toimeentulotu-
kien kasvu Helsingissä, on kehityssuunta karu. Yli puolet perustoi-
meentulotuesta maksetaan pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisil-
le. Tällä hetkellä nopeimmin kasvavat ne kieliryhmät, joissa työllistymi-
nen ja integraatio on heikointa.

Viime päivien uutisointi Helsingissä esiintyvistä väkivaltaisista katujen-
geistä on osoitus siitä, että Helsinki ei ole tähänkään mennessä onnis-
tunut auttamaan kotoutumisessa jo täällä olevia maahanmuuttajia.  
Helsingin kehitys kulkee Ruotsin viitoittamalla tiellä. Tämä am-ohjelma 
vain syventää näitä ongelmia.

Puheiden tasolla kaikki valtuustossa edustetut puolueet ovat huolis-
saan kaupungin segregaatiokehityksestä. Silti tämä am-ohjelma pi-
kemminkin kiihdyttää jo ennestään huonoa kehitystä lisäämällä asunto-
jen rakentamista ja vuokra-asuntojen osuutta rakennuskannasta. Vuok-
ra-asuntojen täydennysrakentamista tehdään sinne, missä niitä ei vielä 
juurikaan ole, eli ns. "paremmille alueille". Monikulttuurin ja monimuo-
toisuuden iloista saavat siis osansa muutkin kuin nykyisissä ongelmalli-
sissa lähiöissä asuvat. Jos epäedullinen muuttoliike jatkuu, tämä ns. 
sosiaalinen sekoittaminen ei ehkäise ongelmalähiöiden syntymistä. Se 
ainoastaan levittää ongelmia eikä ainakaan lisää Helsingin houkuttele-
vuutta uusien veronmaksajien silmissä.
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Perussuomalaiset ei hyväksy sitä, että Malmin lentokenttä on sovittu 
yhdeksi keskeisistä aluerakentamiskohteista. Sen lisäksi, että hyllyvälle 
savimaalle rakentaminen on kallista ja kaikkea muuta kuin ilmastoystä-
vällistä, hukataan samalla kulttuuriperintöä, lentokoulutusta, varalasku-
kenttä ja osa huoltovarmuutta. 

Am-ohjelman tavoite jopa 8000 asunnon rakentamisesta vuodessa on 
ylimitoitettu eikä mahdollista kaupungin hallittua kasvua. Vuokra-
asuntotuotannon suhteellisen osuuden samanaikainen kasvattaminen 
johtaa siihen, että segregaatio ei vähene vaan lisääntyy. Ohjelman ta-
voite sekoittaa tulotasoa rakentamalla ara-vuokra-asuntoja alueille, joil-
le hyväosaisuus on tiivistynyt, ei vähennä segregaatiota vaan voi pi-
kemminkin johtaa siihen, että työssäkäyvät lapsiperheet muuttavat pois 
Helsingistä. Niille, jotka voivat äänestää lompakollaan, tärkein priori-
teetti on varmistaa lapsilleen turvallinen kasvuympäristö ja häiriötön 
oppimisympäristö.
Helsinki on ollut vuosia Suomen vetovoimaisimpia kuntia, mutta tänä 
vuonna ennakkotietojen mukaan Helsinki on pudonnut 20 kärjestä Es-
poon kanssa tuoreen Tilastokeskuksen muuttovetovoimatutkimuksen 
ennakkotietojen mukaan. Tämä viesti on syytä ottaa vakavasti. Helsinki 
ei enää houkuttele, kuten ei Espookaan. Syyt ovat kummassakin kau-
pungissa samanlaisia.

Edellisellä valtuustokaudella asuntojen rakentamistavoite oli 6000 
asuntoa vuodessa. Nyt asuntotuotanto nostetaan 8000 asuntoon vuo-
dessa. Koronakriisi ja sumeat talousnäkymät yhdistettynä ylimitoitet-
tuun rakentamiseen yhä lisääntyvällä velalla ei ole vastuullista toimin-
taa eikä veronmaksajan etu. Nykyisten kaupunkilaisten luontoalueet, 
viihtyvyys ja palvelut tulee olla tärkeämpää kuin kaupungin väkimäärän 
lisääminen. 

Edellä esitetyn väestökehityksen oloissa lisääntyvä asuntorakentami-
nen ei laske asumisen hintaa vaan hyötyjinä ovat lähinnä asuntosijoit-
tajat.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

mari.randell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 560
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi lausunnon kaupunginkanslialle:

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

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

Kaupunkiympäristölautakunta pitää hyvänä ohjelmassa esitettyjä tavoit-
teita, jotta varmistetaan riittävä asuntotuotanto, kohtuuhintainen asumi-
nen sekä pyritään tasapainottamaan alueellisia eroja säätelemällä 
asuntojen huoneistotyyppijakaumaa sekä alueellista hallinta- ja rahoi-
tusmuotojakaumaa. Ohjelmassa asetetaan myös määrälliset tavoitteet 
asuntokaavoitukselle ja tontinluovutukselle. 

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma on ollut toimi-
va tapa koordinoida Helsingin asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpitei-
tä. Koska kaupunkiympäristön toimiala on keskeisessä roolissa koko 
AM-ohjelman toteuttajana, on erittäin tärkeää, että toimialalle on varattu 
riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi myös tilanteessa, jossa 
talouden kehityskuva on kiristyvä. Asuntotuotanto on merkittävä tulon-
lähde kaupungille.

Riittävä asuntotuotanto

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

Asuntotuotantotavoitteen mukaan Helsingissä rakennetaan uudistuo-
tantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vähintään 7000 asuntoa vuo-
dessa. Tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen tulee jatkossa ole-
maan yhä kalliimpaa. Edellytysinvestointien (kadut, joukkoliikenneyh-
teydet jne.) tekeminen taloudellisesti kiristyvässä tilanteessa tulee 
muodostumaan ongelmaksi. Näin ollen asuntotuotantotavoitetta ei ole 
nyt määritellystä mahdollista nostaa nykyisten resurssien puitteissa, 
vaikka kysyntää todennäköisesti olisikin.
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Kaupungin oman uudisasuntotuotannon tavoite esitetään nostettavaksi 
1500 asunnosta 1750 asuntoon vuodesta 2022 alkaen. Tällä tavoin 
saavutettaisiin aikaisempi 25% osuuden taso kaupungin kokonaista-
voitteesta, joka on jo aikaisemmin nostettu 6000 asunnosta 7000 asun-
toon. Oman asuntotuotannon tavoitteen nostaminen nykytasosta on 
erityisesti esitetyllä aikataululla jo vuodesta 2022 alkaen haastavaa. Ti-
lastointimenetelmästä, sekä hankesuunnittelun, suunnittelun ja kilpailu-
tuksen vaatimasta ajasta johtuen vuodelle 2022 esitettyjen hankkeiden 
pitäisi olla suunnitteilla jo tällä hetkellä. Asuntotuotannon näkemyksen 
mukaan tavoitteen nostaminen tulisi tapahtua aikaisintaan vuonna 
2023 jolloin sille voidaan luoda edellytykset hankesuunnittelulla, sekä 
lisäämällä omalle asuntotuotannolle kohdistettavaa tonttivarantoa ja
henkilöresursseja.

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

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

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

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

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

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

Asuntotuotannon monipuolisen laadun turvaaminen

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

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

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

AM-ohjelmalla halutaan varmistaa riittävä perheasuntojen määrä. Ker-
rostalotuotannosta Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien tont-
tien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60-70 % toteutetaan per-
heasuntoina. AM-ohjelman jatkovalmistelussa tulisi harkita asuntojen 
huoneistotyyppijakaumasääntelyn kehittämistä niin, ettei ikkunattomia 
tai vain ns. sisäikkunallisia huoneita (huoneet, joiden ikkuna avautuu 
vain huoneiston sisätiloihin)  hyväksytä huoneiksi perheasuntovaati-
muksen täyttymistä tarkasteltaessa.

Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon 
luovutettavilla tonteilla asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40-50 % 
toteutetaan perheasuntoina. Perustelluista syistä tavoitteesta voidaan 
poiketa alueilla, joilla perheasuntojen määrä on riittävä. Vuokra- ja 
asumisoikeusasuntotuotannossa varmistetaan riittävä huoneistotyyp-
pien monipuolisuus. Tarvittaessa voidaan käyttää lisäksi keskipinta-
alatavoitetta.

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

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

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

Elinvoimaiset alueet ja segregaation ehkäiseminen

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

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

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

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

Asuntokannan ja asunto-omaisuuden kehittäminen

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

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

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

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

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

Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kasvun tasaisesta 
luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa seudun kas-
vua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nostaa asuntotuo-
tantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyntään. Tähän 
kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoitetta tulee 
nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä vuodesta 
2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittävällä tavalla.

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

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

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

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

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

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

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta toteaa, että johtuen Helsingin seudun kas-
vun tasaisesta luonteesta pitkällä aikavälillä ja selvästä tarpeesta jakaa 
seudun kasvua riittävän tasaisesti - myös Helsinkiin - on tarpeen nos-
taa asuntotuotantotavoitetta askeleittain vastaamaan todelliseen kysyn-
tään. Tähän kysyntään perustuen lautakunta katsoo, että tuotantotavoi-
tetta tulee nostaa 8000 asuntoon vuodessa. Tämä on perusteltua tehdä 
vuodesta 2023 alkaen, jotta tavoitteeseen voidaan valmistautua riittä-
vällä tavalla.

Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien mahdollisuutta hyvään asumiseen 
sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. Julki-
sen vallan tehtävänä on edistää kohtuuhintaista asumista, jokaisen oi-
keutta asumiseen ja asumisen omatoimista järjestämistä. Asuntopolitii-
kalla edistetään eriarvoisuuden vähentämistä ja yhdenvertaisuuden li-
säämistä asumisessa.

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

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

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

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

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

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

15.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

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

anne.karlsson(a)hel.fi
Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 25.9.2020

HEL 2019-012950 T 10 00 00

II Asuntotilanne ja kehityssuunnat

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

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

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

Mielenterveyskuntoutujat:

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

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

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

Lastensuojelun jälkihuoltoasiakkaat:

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

Vammaistyö:

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

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

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

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

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

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

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

Seniorikeskukset:

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

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

Lisätiedot
Katariina Siitonen, suunnittelija, puhelin: 310 28429

katariina.siitonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 150

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

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

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

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

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

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Käsittely

22.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

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

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

Kannattaja: Mika Ebeling

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

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Arja Karhuvaaran vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Niilo Toivo-
nen, Laura Varjokari
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Ei-äänet: 2
Mika Ebeling, Sami Muttilainen

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

Poissa: 0

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

08.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi
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§ 281
V 18.5.2022, Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja 
asemakaavan muutos (nro 12550)

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) kortteleiden 45351–45358 ja 45361–45365 asemakaavan ja 43. 
kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) suojaviher- ja katua-
lueiden, 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45238 sekä 
puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katualueiden 
sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen (muo-
dostuvat uudet korttelit 45366-45368) 9.10.2018 päivätyn ja 2.11.2021 
ja 14.12.2021 ja 27.1.2022 muutetun piirustuksen nro 12550 mukaise-
na ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Laura Hietakorpi, yksikön 
päällikkö Pekka Leivo ja yksikön päällikkö Anri Linden. Asiantuntijat 
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12550 kartta, päivätty 
9.10.2018, muutettu 16.11.2021 ja 14.12.2021, korjattu 27.1.2022

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12550 selostus, päivätty 
9.10.2018, muutettu 16.11.2021 ja 14.12.2021, korjattu 27.1.2022

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 
12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
7 Korttelikortit
8 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma (12550)
9 Karhunkaatajan kaupallinen selvitys A2b
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10 Asemakaavoituspalvelun esitys 14.12.2021 (12550)
11 Asemakaavoituspalvelun kirje 27.1.2022 (12550)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Suomen Kaasuenergia 
Oy

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypu-
ron lounaisosan ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Tavoitteena on 
mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka yhdistyy 
saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Herttoniemen että 
Myllypuron puolelta. Samalla suunnitellaan täydennysrakentamista 
myös Viilarintien pohjoispuolelle. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 
2 700 uudelle asukkaalle sekä asumiseen liittyviä kaupallisia ja julkisia 
palveluita. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan tehok-
kaan, mutta miellyttävän mittakaavaisen asuinalueen, säilyvän metsä-
alueen ja monitahoisen liikenneratkaisun kokonaisuus. Kaavaratkaisun 
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yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), jonka mu-
kaan liikenteen pääväylät ovat Karhukalliontie (entinen Viikintie) ja Vii-
larintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarintien ja Karhukalliontien 
risteys siirretään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. Kävelijöi-
den ja pyöräilijöiden liikkumisverkosto on kattava ja yhteydet Raide-
Jokerin pysäkille ovat hyvät. Kaavaehdotuksessa on kerrosalaa yh-
teensä noin 129 500 k-m². Asuinkerrostalokortteleiden keskimääräinen 
tehokkuus kerrosalan perusteella on noin 1,7 ja kaikkien asuntokortte-
leiden 1,55. Uutta asuntokerrosalaa on 120 400 k-m² ja liike-, toimisto-, 
työ- ja palvelutilaa 4 500 k-m². Päiväkodeille tai alakoulun alimmille 
luokille ym. on lähipalvelutilaa 4 600 k-m². 

Suunnitelma jakautuu puukerrostalosydämeen Karhukalliontien länsi-
puolen alavalla alueella ja niitä ympäröiviin Karhukalliontien länsipuolen 
ja Viilarintien pohjoispuolen rinnekortteleihin. Puukorttelit ovat jatkumo 
Puu-Myllypurosta, ne pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä ja to-
teuttavat siten Helsingin kaupungin strategiaa. Rakennusten kerrosluku 
vaihtelee enimmäkseen 4 - 8 välillä niin, että Viilarin- ja Karhukallion-
tien varrella on korkeampia ja sisäpihojen puolella matalampia raken-
nuksia. Pihat ovat valtaosin maanvaraisia. Autopaikat on sijoitettu Viila-
rintien eteläpuolisella alueella pääosin kolmeen pysäköintilaitokseen, 
muualla kansipihojen alle ja vähäisesti maantasoon. 

Karhunkaatajan uuden asuinalueen identiteettitekijä on säilyvä osa 
Karhumetsää. Asuinaluetta halkoo itä-länsisuuntainen puistokatu Kar-
hunlanka, jonka varrella ovat tärkeimmät palvelut ja julkiset ulkotilat.

Kaavaratkaisu vastaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 
tavoitteisiin sisältämällä mm. lähes 50 000 k-m² puurakentamista, edel-
lyttämällä uusiutuvan energian tuottamista, mahdollistamalla alueelli-
sen maalämpöjärjestelmän ja parantamalla kävelyn, pyöräilyn ja jouk-
koliikenteen olosuhteita. Asemakaavaratkaisun hiilijalanjälkeä ja -
kädenjälkeä on arvioitu alustavasti koekäytössä olevalla HAVA-
työkalulla (Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetel-
mä, 2021). HAVA:lla alustavasti arvioitu asemakaava-alueen toteutta-
misen kokonaishiilijalanjälki on yhteensä noin 2 015 000 kg CO₂ e vuo-
dessa 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla, eli noin 698 kg CO₂ e/a asu-
kasta kohden. Hyötyjä mittaava hiilikädenjälki on puurakennusten an-
siosta rakentamisen osalta yhteensä noin 1 116 000 kg CO₂ e/a, joka 
on enemmän kuin rakennusten 900 000 kg/CO₂/a suuruiseksi arvioitu 
hiilijalanjälki.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykyään 
lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta alueelta 
tiiviisti rakennetuksi asuinalueeksi ja entisen Viikintien, uudelta nimel-
tään Karhukalliontien, linjaus muuttuu. 
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Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on osoitettu asuntovaltaiseksi 
alueeksi kolmella eri merkinnällä, joiden korttelitehokkuudet asettuvat 
välille yli 0,4 - yli 1,8. Tehokkain rakentaminen painottuu Jokerin varrel-
le. Jokeri-linja on varmistunut pikaraitiotieksi ja nykyinen Viikintie (tule-
va Karhukalliontie) on tunneloitu koko matkalta Karhunkaatajan kohdal-
la. Karhunkaatajan alueen ja Roihupellon teollisuusalueen välillä kulkee 
viheryhteys. Maanalaisen yleiskaavan 2021 mukaan suunnittelualueen 
länsilaidalla on ohjeellinen suunniteltu liikennetunneli. Nyt laadittu ase-
makaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mm. edistämällä hiilineutraalisuustavoitetta ja varautumalla sään 
ääri-ilmiöihin, mahdollistamalla asuntotuotantoa Raide-Jokerin lähei-
syyteen ja tiivistämällä kaupunkirakennetta sekä parantamalla kävelyn 
ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Viilarintien ja Viikintien rajaaman alueen eteläosat ovat kallioista met-
sää ja pohjoisosat alavaa suo- ja lehtomaastoa. Pohjoisosissa sijaitsee 
koirien koulutuskenttä sekä viljelypalsta-alue. Viilarintien pohjoispuoli 
on kalliosta metsää ja Myllärintien varressa sijaitsee päiväkoti Myllytu-
pa. Alue rajautuu lännessä Siilitien kerrostaloalueeseen, pohjoisessa 
Myllypuron pientaloalueeseen sekä etelässä Karhunkaatajantien poh-
joispuoliseen pientaloalueeseen ja Roihupellon teollisuusalueeseen. 
Viilarintielle on rakenteilla Raide-Jokerin pikaraitiotielinja. Viljelypalstoil-
le on rakenteilla uusi paikka Viikin nykyisten viljelypalstojen läheisyy-
teen. Koira-aitaukselle on suunniteltu uutta paikkaa Uutelasta. 

Suurimmassa osassa aluetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Osassa aluetta on voimassa asemakaavat vuosilta 1955, 1975, 1977, 
1980, 1983, 1984, 1988, 1991, 1997, 1999 ja 2007. Voimassa olevissa 
asemakaavoissa on rautatiealueita, virkistysalueita, julkisten palvelujen 
korttelialueita ja katualueita.

Helsingin kaupunki omistaa maapohjan muulta osin paitsi pieneltä osal-
ta Viikintien eteläpäästä, jonka omistaa valtio. Kaupunginosan rajaa 
siirretään niin, että uudet korttelialueet tulevat Vartiokylän puolelle lu-
kuun ottamatta kortteleita 43169 ja 43170, jotka tulevat Herttoniemen 
puolelle. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ka-
tujen ja yleisten alueiden toteuttamisesta, tonttien esirakentamisesta 
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sekä johtosiirroista. Kokonaisuudessaan asemakaavan toteuttamisesta 
on arvioitu aiheutuvan kaupungille noin 37 - 39 miljoonan euron kus-
tannukset, jotka jakautuvat seuraavasti (Alv 0 %):

Ennakkorakentaminen 7 - 8 milj. € 
Kadut 8 milj. € 
Sillat 2,5 milj. € 
Puistot ja hulevesien viivytysalueet 1,5 milj. € 
Julkiset palvelurakennukset 18,5 milj. € 
   
Yhteensä noin 37 - 39 milj. € 

Ennakkorakentamisen kustannukset muodostuvat katujen ja osan ton-
teista esirakentamisesta sekä yhdyskuntateknisen huollon järjestelmien 
siirroista ja vaiheistuksesta. 

Kustannusarvio ei sisällä kaavamuutosalueelle sijoittuvan Raide-
Jokerin kustannuksia. Kustannuksissa ei ole huomioitu alueen viljely-
palstojen siirtoa ja kaava-alueen ulkopuolisia hulevesien hallintaraken-
teita (Myllärintanhuan kosteikko, Sopulitien puiston viivytysallas, Viikin-
tien sivuojan eroosiosuojaus ja viivytysrakenteet). Kustannuksissa ei 
ole myöskään huomioitu muita Raide-Jokerin toteuttamisen yhteydessä 
Viilarintiellä tehtäviä toimenpiteitä, jotka täsmentyvät hankkeen jatko-
suunnittelussa.

Uutta kerrosneliömetriä kohden investointikustannukset ovat noin 320 
euroa. Kaupunki saa maankäyttötuloja kaavoitettavien tonttien myyn-
nistä ja vuokrauksesta. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu kokonai-
suudessaan noin 60 - 70 miljoonaa euroa. 

Asemakaavamuutos mahdollistaa asumisen ja maankäytön toteuttami-
sohjelman eli AM-ohjelman 2020 mukaisen monipuolisen hallinta- ja 
rahoitusmuotojakauman.

Rakennusten perustamistapoina ovat sijainnista riippuen teräsbetoni-
paalut tai kallion- tai maanvarainen perustaminen. Paikoin edellytetään 
louhintaa ja osa rakennuksista sijoittuu haastavaan maastoon. Lyönti-
paalujen pituudet pehmeikköalueilla ovat pääosin kohtuullisia. Pää-
asiallisena pysäköintiratkaisuna alueelle esitetään erillisiä pysäköintilai-
toksia, joilla voidaan saavuttaa kohtuulliset pysäköintikustannukset. 
Näin ollen tonteille asemakaavasta ja paikallisista olosuhteista aiheutu-
vat kustannukset ovat kohtuulliset mahdollistaen monipuolisen asunto-
tuotantojakauman.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 78 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/4
25.04.2022

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

Kustannuksia aiheutuu lisäksi vesihuoltoverkoston rakentamisesta 
HSY:lle 6,5 milj. euroa, sähkönjakeluverkon laajentamisesta Helen 
Sähköverkko Oy:lle noin 0,8 milj. euroa ja kaukolämpö- ja kaukojääh-
dytysverkoston lisärakentamisesta Helen Oy:lle noin 4,6 milj. euroa, 
mikäli alueen lämmitysratkaisut perustuvat nk. perinteiseen kaukoläm-
pöverkostoon.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.11.- 12.12.2018, mistä ilmoitet-
tiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta. Näistä kolme oli yhdistysten 
tekemiä eli Herttoniemi-Seura r.y., Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
Helsy r.y. ja Myllärinlaakson Omakotiyhdistys r.y. , muut olivat yksityis-
henkilöiden tekemiä. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat metsäverkostoon, 
luontoarvoihin ja ekologiseen viheryhteyteen, liikennejärjestelyihin, ra-
kennusten ulkoasuun, kaavaprosessiin, nimistöön, asemakaavan mitoi-
tukseen ja asemakaava-alueen rajaukseen. Lisäksi mielipiteissä esitet-
tiin kahta vaihtoehtoista suunnitelmaa. Kirjeessä esitetyt huomautukset 
kohdistuivat liikennejärjestelyihin Viikintieltä Itäväylälle. 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 Suomen Kaasuenergia Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaasunjakeluverkos-
ton ja vesihuoltoverkoston huomioimiseen, bussien pysäkki- ja kääntö-
paikkavarauksiin ja muihin joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin. Lisäk-
si seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy sekä sosi-
aali- ja terveystoimiala.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista, kirjeistä ja  lausunnoista sekä vastineet niissä 
esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu 
huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta 
osin.
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Käsitellessään kaavaehdotusta 16.11.2021 lautakunta edellytti (äänin 
7-5), että ehdotukseen tehdään seuraavia tavoitteita edistävät muutok-
set:

- Talviunenaukio toteutetaan vehreänä katu- ja virkistysalueena vahvis-
taen kaava-alueen poikki kulkevaa viheryhteyttä.

- Kaava-alueella säilytetään mahdollisimman paljon vanhoja puita tu-
kemaan alueen vehreyttä ja viheryhteyksiä.

- Kaavan läpi kulkevia itä-länsi -suuntaisia viheryhteyksiä vahvistetaan 
riittävin kasvillisuusistutuksin.

- Tonttien 45363 ja 45364 välillä olevat kadunvarsiparkkipaikat
(8kpl) korvataan mahdollisuuksien mukaan viheryhteyttä vahvistavilla 
istutuksilla ja mahdollisuuksien puitteissa etsitään korvaavia paikkoja 
kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Lautakunnan edellyttämien tarkistusten perusteella asemakaavoitus-
palvelu on 14.12.2021 tehnyt asemakaavaan seuraavat muutokset:

 Avokallioita koskeva kaavamääräys on muutettu muotoon: Alueen 
osa, jolla avokallio tulee säilyttää luonnonmukaisena. Avokallioalu-
een puut on säilytettävä.

 Karttaan on lisätty uusi kaavamääräys: Puut kortteleissa 45351 ja 
45352 on kartoitettava ennen suunnittelutyön aloittamista. Maise-
mallisesti arvokkaat puut tulee säästää.

 Kaavaselostusta on täydennetty kaavakarttaan tehtyjen muutosten 
mukaisesti.

Asemakaavoituspalvelu mainitsee myös, että kaavan otsikointia on 
muutettu kirjoitusvirheen korjauksena hallintolain (434/2003) 51 §:n 
mukaisesti. Asemakaavoituspalvelun kirjeessä 27.1.2022 on ilmoitettu 
uusista hallintolain mukaisista kirjoitusvirheen korjauksista ja lisäksi viit-
tauksista Kasvun paikka -kaupunkistrategiaan 2021-2025 ja Helsingin 
maanalaiseen yleiskaavaan 2021.

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

Asemakaavapalvelun esittämät muutokset on otettu huomioon esityk-
sessä. Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, 
joten sitä ei ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville.

Tarkemmat perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 80 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/4
25.04.2022

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

Kaavaratkaisun tarkemmat vaikutukset ja  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 ja asemakaavan muutoksen nro 12550 kartta, päivätty 
9.10.2018, muutettu 16.11.2021 ja 14.12.2021, korjattu 27.1.2022

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12550 selostus, päivätty 
9.10.2018, muutettu 16.11.2021 ja 14.12.2021, korjattu 27.1.2022

3 Vuorovaikutusraportti 9.5.2017, asukastilaisuuksien muistiot (8.5.2013, 
12.6.2013, 19.5.2015 ja 22.11.2016) ja yhteenveto verkkokeskustelusta 
11.11.–12.12.2016

4 Osa päätöshistoriaa
5 Muistutukset
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6880), 2.11.2021
7 Korttelikortit
8 Viikki-Kivikko-Mustapuronlaakso, metsä- ja puustoisen verkoston suun-

nitelma (12550)
9 Karhunkaatajan kaupallinen selvitys A2b
10 Asemakaavoituspalvelun esitys 14.12.2021 (12550)
11 Asemakaavoituspalvelun kirje 27.1.2022 (12550)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva 2.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Suomen Kaasuenergia Esitysteksti
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Oy
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.11.2021 § 628

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Hankenumero 3362_1, 3362_3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 9.10.2018 päivätyn ja 2.11.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12550 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 45. kaupunginosaa (Vartiokylä, Myllypuro) (muodostuvat 
uudet korttelit 45351–45358 ja 45361–45365) ja asemakaavan 
muutos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) 
suojaviher- ja katualueita, 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypu-
ro) korttelia 45238 sekä puisto-, lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, 
suojaviher- ja katualueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat 
uudet korttelit 45366–45368). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

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

 merkitä tiedoksi laaditut korttelikortit, jotka ovat kaavaselostuksen 
liitteenä.

Lautakunta edellyttää jatkoprosessissa tehtäväksi seuraavat muutok-
set:

 Talviunenaukio toteutetaan vehreänä katu- ja virkistysalueena vah-
vistaen kaava-alueen poikki kulkevaa viheryhteyttä.

 Kaava-alueella säilytetään mahdollisimman paljon vanhoja puita tu-
kemaan alueen vehreyttä ja viheryhteyksiä. 

 Kaavan läpi kulkevien itä-länsisuuntaisten viheryhteyksiä vahviste-
taan riittävin kasvillisuusistutuksin.

 Tonttien 45363 ja 45364 välillä olevat kadunvarsiparkkipaikkoja 
(8kpl) korvataan mahdollisuuksien mukaan viheryhteyttä vahvistavil-
la istutuksilla ja mahdollisuuksien puitteissa etsitään korvaavia paik-
koja kaava-alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä.

Asemakaavakarttaa ja -selostusta tullaan päivittämään kaupunginhalli-
tukselle ennen kaavaehdotuksen seuraavaa käsittelyä tämän päätök-
sen mukaisiksi.

Käsittely

16.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Jussi Jääskä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Anni Sinnemäki: Lautakunta edellyttää jatkoprosessissa tehtäväksi 
seuraavat muutokset:

- Talviunenaukio toteutetaan vehreänä katu- ja virkistysalueena vahvis-
taen kaava-alueen poikki kulkevaa viheryhteyttä 

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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- Kaava-alueella säilytetään mahdollisimman paljon vanhoja puita tu-
kemaan alueen vehreyttä ja viheryhteyksiä. 

- Kaavan läpi kulkevien itä-länsisuuntaisten viheryhteyksiä vahvistetaan 
riittävin kasvillisuusistutuksin.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen 1.

Vastaehdotus 2:
Anni Sinnemäki: Lautakunta edellyttää jatkoprosessissa tehtäväksi 
seuraavat muutokset:

- tonttien 45363 ja 45364 välillä olevat kadunvarsiparkkipaikkoja (8kpl) 
korvataan mahdollisuuksien mukaan viheryhteyttä vahvistavilla istutuk-
silla ja mahdollisuuksien puitteissa etsitään korvaavia paikkoja kaava-
alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2. mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Otso Kivekäs, Sami Kuusela, Tuo-
mas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuk-
sen 2. äänin 7-5 (1 tyhjä).

09.11.2021 Pöydälle

02.11.2021 Pöydälle

30.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.10.2018 Pöydälle
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09.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 28753

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Pekka Leivo, yksikön päällikkö, teknistaloudellinen suunnittelu ja maaperä, puhelin: 
310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, melu ja tärinä, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.09.2021 § 41

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12550 pohjakartan 
kaupunginosissa 43 Herttoniemi, 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12550
Kaupunginosat: 43 Herttoniemi, 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 40/2016
Pohjakartta valmistunut: 13.9.2021 Uusinta (ensi tilaus 2016)
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 -
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palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus 
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 
29.08.2018 § 32

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 14.03.2018 § 13

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi edellisessä kokouksessa aloitettua keskuste-
lua Myllypuron nk. Karhunkaatajan alueen nimistöstä. Nyt kaavoitetta-
vana olevan alueen eteläpuolella on käytössä 1950-luvulla nimetyt Ajo-
polku–Skallgången, Höökintie–Höökens väg, Karhunkaatajan-
tie–Björnjägarvägen, Kitusentie–Kitunens väg ja Sissosen-
tie–Sissonens väg. Vuonna 1991 nimistöä on täydennetty nimillä Kar-
hunkaatajanpuisto–Björnjägarparken ja Sissosenpolku–Sissonens stig. 

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Höökinpolku–Höökens stig
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (metsästys); liitynnäinen, Höökintien mukaan. 
Höökintien taustalla on 1834–1901 elänyt kuuluisa karhunmetsästäjä, 
kanavainsinööri Bror Berndt Höök, joka kaatoi kaikkiaan 134 täysikas-
vuista karhua. Esitetyn nimen ruotsinkielinen vastine Höökens stig on 
muodostettu kadunnimikomitean vuonna 1950 esittämän Höökintien 
ruotsinkielisen vastineen Höökens väg mukaisesti;

Karhuemontie–Björnhonevägen
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); nimi on muodostettu pariksi Karhunpo-
jankujalle;

Karhukallio–Björnklippan 
(lähivirkistysalue)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); nimettävää aluetta on kutsuttu tähän 
asti Karhumetsäksi;
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Karhukallionpolku–Björnklippsstigen 
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); liitynnäinen, Karhukallion mukaan;

Karhukalliontie–Björnklippsvägen 
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); liitynnäinen, Karhukallion mukaan;

Karhunkulku–Björngången
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); nimen ruotsinkielisellä vastineella on 
myös toinen merkitys eli voimisteluliike, jota suomeksi kutsutaan kar-
hukäynniksi tai karhukävelyksi;

Karhunlanka–Björntråden
(katu)
Perustelu: Alueella käytetyn nimistön aihepiirin (karhut) mukaan. Nimi 
on saanut innoitusta myös kadun polveilevasta olemuksesta; kar-
hu(n)lanka = luja, kovaksi kierretty puuvillalanka (Kielitoimiston sanakir-
jasta); 

Karhunpojankuja–Björnungegränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); nimi on muodostettu pariksi Karhue-
montielle; karhunpoika = karhunpentu, karhun (vastasyntynyt tai kes-
kenkasvuinen) jälkeläinen, karhunpenikka, karhunpoikanen (Kielitoimis-
ton sanakirjasta);

Myllärinkuja–Mjölnargränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (myllyt); liitynnäinen, Myllärintien mukaan;

Sopulipolku–Lämmelstigen
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kotimaiset villieläimet); liitynnäinen, Sopulirin-
teen ja Sopulitien mukaan;

ja

Talviunenaukio–Vintersömnsplatsen
(aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (karhut); talviuni = eräiden nisäkkäiden talvinen 
unitila, jonka aikana ruumiinlämpö ei juuri laske (Kielitoimiston sanakir-
jasta).
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Nimistötoimikunta linjasi, että Viikkiä ja Herttoniemeä ja/tai Vartiokylää 
tällä hetkellä yhdistävä Viikintie tulee jatkossa päättymään siinä kohtaa 
missä nimi muuttuu Viilarintieksi. Nyt kaavoitettavan alueen läpi kulke-
va katu on tällä hetkellä Viikintietä, mutta sen nimi muutetaan Karhukal-
liontieksi koko matkaltaan Itäväylän ramppiin asti. Nimenmuutos kaava-
alueen ulkopuoliselta osin tehdään erillisellä päätöksellä asemakaavan 
käsittelyn yhteydessä. Nimenmuutosten samanaikainen voimaantulo 
on varmistettava.

Nimistötoimikunta totesi, että välittömästi nyt valmisteilla olevan kaava-
alueen länsipuolella Länsi-Herttoniemessä Sopulitien nykyinen lenkki 
muodostaa hyvän osoitetavan vastaisen tilanteen. Ratkaisua on val-
misteltu yhteistyössä kaupunkimittauspalvelujen kanssa. Nimistötoimi-
kunta päätti esittää maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonai-
suuden asemakaavoituspalvelulle, että alueella annetaan uusi nimi So-
pulipolku–Lämmelstigen, joka ulotetaan alkamaan Karhukalliontieltä 
(nykyinen Viikintie). Näin ratkaistaan myös se, että tärkeä ajoyhteys ei 
vaihda nimeä kovin lyhyellä matkalla

Sopulipolun nimeämisen vaikutuksen muihin kadunnimiin ja osoitteisiin:

Lopulliset osoitenumerot riippuvat uusien kortteleiden 43169, 43170 ja 
45366 tonttijaoista, ts. montako osoitenumeroa niihin tarvitaan; seuraa-
vassa esimerkissä näihin on oletettu:
- Sopulirinteen itäpuolelle siihen rajautuen neljä tonttia (korttelit 43169 
ja 43170)
- Sopulipolun alkuun eteläpuolelle kaksi tonttia (kortteli 43170)
- Sopulipolun alkuun pohjoispuolelle kolme tonttia (kortteli 45366).

Ulotetaan uusi nimi Sopulipolku alkamaan Karhukalliontieltä:
- uudet osoitteet Sopulipolku 1–9 (tarvittaessa 11, joka jää puistoalueel-
le) ja Sopulipolku 2–4
- osoitteet Sopulitie 2 ja 4 muuttuvat (-> Sopulipolku 8 ja 10)
- kaikki parittomat osoitteet Sopulitie 1a–31 sekä parillisista 6–26 säily-
vät
- samalla Sopulitiestä tulee vain yksi jakamaton katulinja.

Lenkki jää Sopulitieksi.

Katkaistaan Sopulirinne uuden kadun risteykseen:
- osoitteet Sopulirinne 2 ja 4 säilyvät (Sopulirinne 4:lle lisäksi myös uusi 
osoite Sopulipolku 6)
- osoitteet Sopulirinne 3 ja 5 muuttuvat (Sopulirinne 3, 5 -> Sopulipolku 
7, 9)
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- uusia osoitteita kortteleihin 43169–43170 tarvittaessa Sopulirinne 1a–
1d (tai Sopulirinne tai 1–7, mutta silloin 3 ja 5 ovat samoja kuin nyky-
osoitteet, mutta eri paikassa).

Nimistötoimikunnan esittämä ratkaisu eheyttää osoitejärjestelmää. Sa-
malla korjataan virheelliset kirjoitusasut Sopulitien ja Sopulirinteen 
ruotsinkielisissä vastineissa (*Lemmel- -> Lämmel-). Korjaukset teh-
dään erillisellä päätöksellä asemakaavan käsittelyn yhteydessä. Ni-
menmuutosten samanaikainen voimaantulo on varmistettava.

14.02.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.05.2017 § 250

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 3362_1, karttaruudut 678502, 678503

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 

 hyväksyä 9.5.2017 päivätyn Karhunkaatajan alueen asemakaava- 
ja asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaava- ja 
asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Asemakaava koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) 
kortteleita 45351-45366 ja 45170 ja asemakaavan muutos koskee 
43. kaupunginosan (Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi) suojaviher- ja 
katualueita sekä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelia 
45239 sekä lähivirkistys-, rautatie-, liikenne-, suojaviher- ja katua-
lueita ja kaupunginosan rajaa.

 muutosehdotuksen laatimisen yhteydessä selvitetään, kuinka voi-
daan rajoittaa Myllärintien käyttöä läpiajoliikenteeseen. 

 jatkosuunnittelussa otetaan huomioon maakuntakaavan edellyttämä 
itä-länsi -suuntainen ekologinen viheryhteys. 

 samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät 
vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat 
ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston 
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info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnittelu-
viraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko www.hel.fi/ksv

Käsittely

16.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon maakuntakaavan 
edellyttämä itä-länsi -suuntainen ekologinen viheryhteys.

Kannattaja: Elina Moisio

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Lisätään kohtaan (1) toinen luetelmaviiva ja siihen teks-
ti:
- muutosehdotuksen laatimisen yhteydessä selvitetään, kuinka voidaan 
rajoittaa Myllärintien käyttöä läpiajoliikenteeseen. 

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Loukoilan 
ja Rautavan tekemät vastaehdotukset. 

09.05.2017 Pöydälle

03.11.2015 Ehdotuksen mukaan

27.10.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 28.2.2017

HEL 2013-004412 T 10 03 03
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HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla olevassa materiaalissa on otettu jo 
huomioon Kv/Geon Kick off tilaisuuteen tuomamme näkökulmat kallio-
resurssien käytöstä sekä geo-energian hyödyntämisestä. Alueelle tulisi 
edelleen selvittää mahdollisuutta järjestää yhtenäinen kalliopysäköinti-
laitos, koska kallioresurssit antavat siihen erinomaisen mahdollisuuden. 
Vihreät arvot on otettu huomioon mm. luomalla mahdollisuus hyödyn-
tää esikuormituspengertä esirakennusmenetelmänä alueen keskiosal-
la.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

Lisätiedot
Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema(a)hel.fi

Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 14.12.2016 § 82

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon Karhunkaatajan kaavaluon-
noksesta.

Alueella on varmistettava pelastustoiminnan edellytykset järjestämällä 
rakennusten läheisyyteen riittävät pelastustiet nostopaikkoineen ja 
sammutusveden saanti kattavasti sijoitetuista paloposteista. Lisäksi lii-
kenneväyläratkaisut eivät saa estää pelastusajoneuvojen hälytysajoa 
alueen läpi.

Rakennusten paloturvallisuusratkaisuihin pelastuslaitos ottaa kantaa 
rakennusten suunnittelun yhteydessä. Mutta samalla toteaa, että kaa-
vassa puukerrostaloiksi määrätyt rakennukset tulee varustaa tarkoituk-
seen sopivalla automaattisella sammutusjärjestelmällä ja palon leviä-
misen estämiseen ulkoseinässä on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää pelastuslaitoksen kannanottoa Kar-
hunkaatajan kaavaluonnoksen periaatekaaviosta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Myllypuron lounaisosan 
ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue 
sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitel-
laan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Raide-
Jokerin pysäkin ympärille noin 3500 asukkaalle sekä asumiseen liittyviä 
kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikenteen pääväylät ovat Viilarintie ja 
Viikintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarin- ja Viikintien risteys siir-
retään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle. Suunnittelualueen 
pinta-ala on 287 596 m2. Alueen kerrosala 152 000 k-m2 jakautuu toi-
minnoittain seuraavasti: 144 000 k-m2 asuminen, 4000 k-m2 lähipalve-
lutilat, 4000 k-m2 monikäyttötilat ja liiketilat.

Rakennusten kerrosluku vaihtelee pääosin 2-8 kerroksen välillä. Lisäksi 
on tulossa yksi yhdeksänkerroksinen ja yksi kymmenenkerroksinen ra-
kennus. Viilaritien kallioiden päälle on sijoitettu neljäkerroksisia raken-
nuksia. Alustavissa luonnostelmissa osa rakennuksista on sijoitettu si-
ten, että pelastustiet saadaan järjestymään vain rakennuksen toiselle 
puolelle, joka on hyvä huomioida rakennusten poistumisturvallisuusrat-
kaisuissa.

Kaavaluonnoksen selostuksessa pelastusturvallisuuden osalta on esi-
tetty sen täydentyvän myöhemmin.

Alustavassa liikennesuunnitelmassa Raide-Jokerin pysäkki on sijoitettu 
Viilarintien ja Myllärintien risteykseen siten, että pysäkit sijaitsevat ris-
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teysalueen kummallakin puolella siten, etteivät ne estä risteyksen käyt-
töä.

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 12.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Karhunkaatajan alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella 
mahdollistetaan uuden asuinalueen rakentaminen Viikintien ja Viilarin-
tien risteyksen ympäristössä olevalle, nykyisin lähes rakentamattomal-
le, metsäiselle alueelle. Kerrostalovaltainen, Raide-Jokeriin tukeutuva, 
n. 3500 asukkaan asuinalue tulee yhdistymään saumattomasti sekä 
Myllypuron että Herttoniemen olemassa oleviin asuinalueisiin ja ympä-
ristöön. Asuntorakentamisen lisäksi alueelle on suunniteltu asumiseen 
liittyviä kaupallisia ja julkisia palveluja. Tällä hetkellä ei ole tietoa mah-
dollisesti ATT:n rakennutettaviksi tulevista tonteista.

Asemakaavaluonnoksessa koko kortteli on rakennusalaa ja kerrosluku 
on esitetty vaihteluvälinä. Mikäli merkinnät on tarkoitettu lopullisiksi, on 
niiden sallima liikkumavara kerrosluvuissa ja rakennusalan rajauksissa 
hyvä lähtökohta, joka mahdollistaa monipuoliset suunnitteluratkaisut.

Pääosin LPA-tonteilla sijaitseviin pysäköintilaitoksiin perustuva pysä-
köintiratkaisu on alueelle sopiva ja mahdollistaa asuintonteille maanva-
raiset pihat ja monin osin olevan maaston säilyttämistä. Piha-alueille tu-
lee voida sijoittaa liikuntaesteisten autopaikkoja, jotta etäisyydet niille 
eivät muodostu liian pitkiksi.

Asemakaavaluonnoksessa kaava-alueelle on merkitty rakennettavaksi 
monikäyttötilaa yhteensä vähintään 4000 k-m2. Määrä tuntuu suurelta 
huomioiden Itäkeskuksen, Myllypuron ja Herttoniemen palvelujen lä-
heisyys. Asemakaavamääräys ei määrittele tarkemmin, mitä toimintaa 
monikäyttötila mahdollistaa tai sulkee pois. Asukkaiden yhteiskäyttöiset 
tilat hyväksytään ARA-rahoitteisessa tuotannossa osaksi asuntojen 
hankinta-arvoa, kun taas liiketilojen kustannuksia ei. Myytävässä tuo-
tannossa liiketilojen rakentamisen kustannukset lisätään asuntojen hin-
taan.

Viilarintien varren tonttien osalta asuntojen avautumissuuntia ei voi ar-
vioida, koska rakenteiden ääneneristävyystason vaatimusta ei kaava-
kartassa ole vielä määritelty. Mikäli dB-vaatimus estää asuntojen 
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avaamisen ainoastaan kadun suuntaan, vaikeutuvat ratkaisut kortte-
leissa 45353 ja 45351 sekä tonteilla 45239/5 ja AK-tontilla korttelissa 
45101. Erityisen haasteellisia mm. asuntojen suuntautumisen ja pelas-
tuksen osalta ovat korttelit 45351 ja 45353, joiden kohdalla maasto las-
kee useamman kerroksen verran asuntokadulta Viilarintielle.

Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi sitovasti raken-
nuksen tilaohjelmaan (huoneistojakauma, asuntoja palvelevien aputilo-
jen määrä ja sijainti) liittyviä asioita. Asemakaavan määräys ”Kaikissa 
1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden 
käyttöön rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja” on yhtenevä 
rakennusvalvonnan yhteistilaohjeen kanssa ja yhteistilaohje olisi riittä-
vä.

Kaavamääräyksellä edellytetään, että ”Asukkaiden yhteiskäytössä ole-
vat saunat tulee rakentaa ylimpään kerrokseen ja tilojen yhteyteen tu-
lee rakentaa kerhotila asukkaiden käyttöön.” Määräys ei huomioi ra-
kennusvalvontaviraston yhteistilaohjeen esittämää tapauskohtaista tar-
kastelua. Rakennettaessa esimerkiksi saunatiloja eri portaisiin, aiheut-
taa määräys kerhotilojen pilkkoutumisen pieniksi yksiköiksi, joiden käy-
tettävyys kärsii. Yhteistilaohje sekä tilaajan tarpeet linjaavat kaavamää-
räystä joustavammin asumista palvelevien tilojen ratkaisuja.

Kaavaluonnoksen määräyksessä edellytetään, että ”Pääosalla läpi ta-
lon ulottuvista ensimmäisen kerroksen asunnoista tulee olla oma si-
säänkäynti kadulta.” Sisäänkäynti kadulta suoraan asuntoon on kau-
punkipientaloille ominainen ratkaisu, joka soveltuu heikommin kerrosta-
loratkaisuun. Kun tontin rajautuvat suoraan katualueeseen ja raken-
nukset on kaavamerkinnällä määritelty rakennettavaksi pääosin kiinni 
rakennusalan rajaan, ei asuntojen omalle sisäänkäyntireviirille ole tilaa.

Kaavaluonnoksen mukaan kortteleiden 45361, 45362, 45363, 45364ja 
45366 alle 7- kerroksisten rakennusten tulee olla rakenteeltaan ja julki-
sivuiltaan puuta. Rakennusten rakenneratkaisua ei tulisi määritellä 
kaavassa. Kaupungin puurakentamisen edistämistavoitteet voidaan 
kaavamääräyksen sijaan huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi ton-
tinluovutusehdoissa.

Kaavassa tulisi sallia konehuoneet ullakkotilassa tai tasakattoisten ra-
kennusten katoilla. Konehuoneet tulisi nykymääräysten mukaan sijaita 
asuinkerrosten yläpuolella – muussa tapauksessa on käytettävä seka-
järjestelmää, jossa konehuonekerroksen asunnoilla on huoneistokoh-
taiset LTO-kojeet.

Korttelialueille 45101, 45352 ja 45363 on kaavamääräyksen mukaan 
sijoitettava muuntamo. Muuntamot tulisi asuinrakennusten sijaan sijoit-
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taa erilliseen rakennukseen, osaksi piharakennusta tai esimerkiksi py-
säköintilaitoksen yhteyteen.

Asemakaava edellyttää rakennettavaksi tilan hajautettua energiantuo-
tantoa varten kortteleihin 45101, 45354 ja 45363. Energiatekniset rat-
kaisut ovat nopeasti kehittyvä alue ja myöhemmin asennettavaa tek-
niikkaa varten tehtävissä tilavarauksissa on virheinvestoinnin riski.

Asemakaavan mukaan ”Katualueeseen rajautuvat korttelialueen osat 
tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä katualueen suunnittelijoiden 
kanssa”. Tilanne, jossa asuinkohteiden ja katualueiden suunnittelu ete-
nisi yhteisessä aikataulussa, on kuitenkin epätodennäköinen.

Kaavaluonnoksen määräys edellyttää, että tonttien vihertehokkuuden 
tulee täyttää Helsingin viherkertoimen tavoitetaso, onko tavoitetaso tie-
dossa?

Kaavaluonnoksen määräys edellyttää, että kattopinnoille, joiden katto-
kulma on alle 20 astetta ja joilla ei ole terasseja, tulee rakentaa ensisi-
jaisesti hulevesiä viivyttäviä viherkattoja. Viherkattovaatimus tulisi pois-
taa etenkin puurakenteisilta rakennuksilta, katoksia tms. lukuun otta-
matta.

Asemakaavaluonnoksen autopaikkanormit noudattavat 12/2015 hyväk-
syttyä autopaikkojen mitoitusohjetta. Rakennettavien monikäyttötilojen 
autopaikkatarpeen määrittelyä vaikeuttaa suunnitteluvaiheessa useim-
miten puuttuva tieto tilan tarkasta käyttötarkoituksesta. Yksi autopaik-
kanormi monikäyttötilalle selkeyttäisi tilannetta. Kaavaselostuksen mu-
kaan vieras- ja asiointiautopaikat ovat katujen varsilla, joten monikäyt-
tötilan autopaikat olisivat tarpeen vain tilassa työskenteleville.

Pelastustieratkaisuja ei kaavakartan pohjalta pysty tarkasti arvioimaan. 
Kaavan tulee mahdollistaa pelastusteiden ja nostopaikkojen sijoittami-
nen ajoradoille ja kevyenliikenteen väylille, jotta myös matalamman 
keskipinta-alan asuntotuotanto on mahdollista ja asunnot voidaan 
suunnata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin. Kaduilla, joilla ajorata on 
alle 6 metriä leveä, edellyttää tämä nostopaikan kohdalle jalkakäytävää 
tai muuta vapaata tilaa. Tulee myös varmistaa, että pysäköintipaikat, 
valaisimet tai katupuut eivät estä pelastusajoneuvon kääntymistä ka-
dulta pihalle tai kevyen liikenteen väylälle.

Mahdolliset lepakkokartoitukset tulisi tehdä kaavoituksen aikana, ja 
niistä tulevat rakentamiseen aiheutuvat mahdolliset rajoitukset kirjata 
kaavamääräykseksi.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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Rakennusvirasto 12.12.2016

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kar-
hunkaatajan kaavaluonnoksen periaatekaaviosta. Määräaika on 
12.12.2016.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Myllypuron lounaisosan 
ja Herttoniemen pohjoisosan aluetta. Niin kutsuttu Karhunkaatajan alue 
sijaitsee Viikintien ja Viilarintien välisellä alueella. Samalla suunnitel-
laan täydennysrakentamista myös Viilarintien pohjoispuolelle. Tavoit-
teena on mahdollistaa uusi Raide-Jokeriin tukeutuva asuinalue, joka 
yhdistyy saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön sekä Hertto-
niemen että Myllypuron puolelta. Tavoitteena on säilyttää kallioaluetta 
alueen sisäisenä virkistysalueena.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen Raide-
Jokerin pysäkin ympärille noin 3500 asukkaalle sekä asumiseen liittyviä 
kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikenteen pääväylät ovat Viikintie ja 
Viilarintie, jota pitkin kulkee Raide-Jokeri. Viilarin- ja Viikintien liittymä 
siirretään Raide-Jokerin Myllärintien pysäkin kohdalle.

Kannanotto

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että nykytilan-
teessa lähes kokonaan rakentamaton alue muuttuu varsinkin alavalta 
alueelta tiiviisti rakennetuksi ja Viikintien linjaus muuttuu. Kaavaratkaisu 
aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yleisille alueille. Viikintien linjauksen 
siirto mahdollistaa kuitenkin tehokkaan rakentamisen kadun molemmil-
le puolille. 

Viheralueet ja viheralueiden palvelut

Karhunkaatajan alueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi rakennusviraston 
palvelua, jotka poistuvat kaavoituksen myötä. Viljelypalstoille on suun-
niteltu uutta paikkaa Myllypuron koulujen läheisyydestä yhteistyössä 
nykyisten viljelijöiden kanssa. Suunnitteluhanketta viedään eteenpäin jo 
vuoden 2017 aikana. Koirien koulutuskentälle on löytynyt uusi paikka 
Uutelasta. Skatan tilan läheisyydessä oleva entinen ratsastuskenttä 
soveltuu hyvin koirien koulutuskäyttöön. Kenttä on vuokrattavissa ja lu-
pahakemukset voi lähettää palveluosastolle.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 96 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/4
25.04.2022

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

Viheralueiden palvelut, kuten koira-aitaukset, leikkipaikat ja -puistot, tu-
keutuvat viereisille alueille Myllypuroon ja Länsi-Herttoniemeen. Näin 
ollen on tärkeää, että kulkuyhteyksiä kehitetään näille alueille.

Rakennusvirasto pitää tärkeänä, että kaavaan merkitty ylikulkusilta Vii-
larintien yli Myllypuroon toteutetaan varhaisessa vaiheessa. Toisen 
mahdollisen ylikulkusillan paikkaa voisi tutkia Viikintien yli korttelin 
45358 pohjoispuolella olevan EV-alueen ja kadun toisen puolen VL-
alueen kohdalla.

Karhunkaatajan uuden asuinalueen erityinen identiteettitekijä on pää-
osin säilyvä Karhumetsä. Säilytettävän metsän uusi nimi – Karhumetsä 
– olisi hyvä merkitä kaavaan. VL-1 eli Karhumetsän luo-merkinnät tulee 
tarkistaa ja osoittaa todellisten metso-rajausten mukaisesti. Rakennus-
virasto pitää yhtenäistä luo-merkintää hyvänä. VL-1 -merkinnän mää-
räysteksti luonnonhoidon toimenpiteistä on myös hyvä.

Pieni viheralue lähellä Viilarintien varressa ja LPA 45365 -korttelin vie-
ressä on saanut VP-merkinnän. Selostuksessa puhutaan pienestä kal-
liopuistosta. Metsäisen alueen ja jyrkkien maastonmuotojen takia ran-
kasti rakennettua puistoa tähän kohtaan ei kannata tehdä. Merkinnän 
voisi näin olleen muuttaa VL-merkinnäksi. Se ei poissulje esimerkiksi 
kalusteiden sijoittelua alueelle tai alueen muuttamista puistometsäksi.

Viilarintien pohjoispuolella oleva AK-korttelin (3000, IV) rajausta voisi 
tarkistaa. AKR 45237 ja AK 3000 -kortteleiden väliin on jätetty todella 
pieni viherkaistale. Viherkaistaleen voisi joko poistaa kokonaan tai suu-
rentaa reilusti mahdollisen reittitilavarauksen verran.

Korttelin 45238 ja sen eteläpuolella olevan A-korttelin väliin on merkitty 
kapea pp-merkintä. Sen voisi muuttaa rasitteeksi osaksi tonttia.

Kadut ja liikenne

Asemakaavan tilavarauksissa tulee ottaa huomioon kaikkien liikenne-
muotojen vaatimat tilatarpeet, kunnossapidon tarpeet, kunnallistekniset 
tilavaraukset sekä muun muassa valaisimien ja katupuiden vaatima tila. 
Väliaikaisen lumen varastoinnin tarvitsema tila tulee myös huomioida 
katutilassa ja esimerkiksi katuaukioilla. Tiivistyvä kaupunkirakenne 
asettaa haasteita talvikunnossapidolle, jos lumen varastointiin ei ole va-
rattu riittävästi tilaa. 

Raide-Jokerin tekniset asemakaavamuutokset (asemakaava 12400) ja 
liikennesuunnitelmat hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
29.11.2016. Liikennesuunnitelma on osittain ristiriitainen Karhunkaata-
jan liikennesuunnitelmaluonnoksen kanssa. Raide-Jokerin vaatimat ti-
lavaraukset ja järjestelyt asettavat kuitenkin reunaehdot tulevalle 
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maankäytön ja liikenteen suunnittelulle Karhunkaatajan asemakaava-
alueella.

Rakennusvirasto 4.6.2015

15.5.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

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

silja.hurskainen(a)hel.fi

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 1.11.2015

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetustoimen lausuntoa Myllypuron 
Karhunkaatajan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Viilarintien ja Viikintien risteyksen kaak-
koispuolelle jäävä asemakaavoittamaton alue, sitä ympäröiviä katu- ja 
viheralueita sekä tontti 45239/1. Alueet sijaitsevat osoitteissa Myllärin-
tie 2 a, Viilarintie ja Viikintie. Alue rajoittuu lännessä Siilitien kerrosta-
loalueeseen, pohjoisessa Myllypuron pientaloalueeseen sekä etelässä 
Karhunkaatajantien pohjoispuoliseen pientaloalueeseen ja Roihupellon 
teollisuusalueeseen.

Karhunkaatajan alueelle on suunnitteilla tiivis pikaraitiotielinja Raide-
Jokeriin tukeutuva uusi asuinalue palveluineen. Alue yhdistyy saumat-
tomasti olemassa olevaan sekä Herttoniemen että Myllypuron puolelta. 
Suunniteltu kerrosala on 150 000-190 000 kem2, asukasmäärä ratkai-
suvaihtoehdosta riippuen 1100- 5800 asukasta ja rakentamisen arvioitu 
aloitus vuonna 2020. Asemakaavoituksen yhteydessä tehdään hallinto-
kuntien yhteinen palveluverkkotarkastelu.

Opetustoimi toteaa, että vaihtoehdon 2 mukainen 3500 asukasta tuot-
taa noin 400 oppilaspaikkaa luokka-asteilla 1-9. Alue tukeutuu suo-
menkielisen perusopetuksen osalta jo olemassa oleviin palveluihin ja 
kasvavan oppilasmäärän huomioimiseen jo olemassa olevien koulukiin-
teistöjen ja Myllypuron tulevaan peruskouluun suunnitellun laajennus-
rakentamisen mitoituksessa. Palvelujen osalta huomioidaan koulu- ja 
oppilaitostilojen yhteiskäyttömahdollisuus muiden hallintokuntien kans-
sa. Nuoriso- ja aikuisopetuksen osalta on tärkeä varmistaa Raide-
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Jokerin pysäkkien sijoittaminen palvelemaan Roihupellon tulevaa kam-
pusaluetta. 

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 28.4.2015

HEL 2013-004412 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Karhunkaa-
tajan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualue 
rajautuu lännessä Siilitien kerrostaloalueeseen, pohjoisessa Myllypuron 
pientaloalueeseen sekä etelässä Karhunkaatajantien pohjoispuoliseen 
pientaloalueeseen ja Roihupellon teollisuusalueeseen.

Alueelle on suunnitteilla asuinrakentamista palveluineen, virkistysyh-
teyksineen ja -alueineen, sekä Viilarintien varteen Raide-Jokerin pika-
raitiolinja pysäkkeineen.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvojen valo-ohjaamaton va-
semmalle kääntyminen raitiotien yli tulee olla estetty. Jalankulkijoiden 
suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin koh-
tiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liikennelaitos muistuttaa, 
että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huo-
mioida raitiotien lähialueen suunnittelussa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

20.5.2013 Lausunto annettu

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

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 282
V 18.5.2022, Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12718)

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 7. 
kaupunginosan (Ullanlinna) uimaranta-, lähivirkistys-, vesialueita ja ve-
nesatamaa sekä 9. kaupunginosan (Kaivopuisto) venesatamaa koske-
van asemakaavan muutoksen 16.11.2021 päivätyn piirustuksen nro 
12718 mukaisena 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 12718 kartta, päivätty 16.11.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12718 selostus, päivätty 16.11.2021, 

päivitetty Kylk:n 23.11.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.7.2021, täydennetty 16.11.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 16.11.2021

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 -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Museovirasto, kulttuu- Esitysteksti
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riympäristön suojelu
Väylävirasto Esitysteksti
Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija 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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Eteläistä ja Pohjoista 
Uunisaarta, Liuskasaarta, Liuskaluotoa ja Sirpalesaarta sekä  niiden 
ympärillä olevaa vesialuetta. 

Tavoitteena on mahdollistaa saarten kehittäminen merkittävänä pur-
jehdus- ja virkistyskeskuksena. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty 
ratkaisemaan Uunisaarten, Liuskasaaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaa-
ren toimintoja, virkistystä, veneilyä ja kilpapurjehdusta palvelevien uu-
sien rakennusten, aallonmurtajien ja laitureiden tarpeet.

Alueelle on suunniteltu uutta purjehdus- ja virkistystoimea palvelevaa 
toimitilakerrosalaa 2 150 k-m². Kerrosalaa on lisätty toiminnallisista 
syistä ja se on jaettu maisemallisin ja kulttuurihistoriallisin perustein eri 
saarille.

Alueen keskimääräinen tehokkuusluku on 0,2.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhteydet 
saarille paranevat ja purjehdukselle sekä virkistykselle osoitetut alueet 
ovat toimivat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Helsingin yleiskaavassa 2016 Satamasaarten alue on merkitty merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueeksi. Aluetta kehitetään merkittävänä 
virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy 
mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Suunnittelussa tulee turvata kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa 
huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelu-
jen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston 
kannalta tärkeät alueet. Yleiskaavan kulttuuriympäristöt - teemakartas-
sa saaret kuuluvat Suomenlinnan UNESCO:n maailmanperintökohteen 
suojavyöhykkeeseen. Kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista, joiden mukaan merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kun-
nianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia 
parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Helsingin niemen etelärannalla, Eiran, Ullanlinnan ja Kaivopuiston 
edustalla sijaitseva Merisataman alue on helsinkiläisten suosituimpia 
virkistyspaikkoja ympäri vuoden. Saarissa on monipuolista toimintaa. 
Saariin on kesäisin vuoroveneyhteydet ja talvisin tilapäinen talvisilta 
Pohjoiseen Uunisaareen toimii yhteytenä Merisataman rannan ja saar-
ten välillä. Liuskasaaren ja Sirpalesaaren välinen talvisilta mahdollistaa 
kävelyn kaikilla saarilla talviaikaan. 

Liuskasaari ja Sirpalesaari toimivat aktiivisina purjehdusseurojen sata-
masaarina. Saaret ovat myös tukikohtia purjehduskoulutukselle ja -
harrastustoiminnalle sekä kilpa- ja matkapurjehdukselle. Talvisin saaret 
ovat osittain purjehdusseurojen telakka-aluetta. Liuskasaaressa, Sirpa-
lesaaressa ja Pohjoisessa Uunisaaressa toimivat kesäravintolat, joita 
käytetään myös paljon erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Saarilla sijaitsee van-
hoja rakennuksia, jotka ovat perua saarten pitkään historiaan kuulu-
neista teollisuus-, konepaja- ja telakka-ajoista.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2004. Kaavan mukaan Ha-
rakan saari on lähivirkistysaluetta, jossa ympäristöä tulee hoitaa alueen 
historiallisen linnoitusluonteen mukaisena (VL/s). Vanhat rakenteet ja 
rakennukset on merkitty suojeltaviksi. Harakan ja Vanhan Räntyn alu-
eella on neljä luonnonsuojelualuetta (SL). Pohjoinen Uunisaari on mer-
kitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja uimaranta-alueeksi (VV). Eteläinen 
Uunisaari on rakentamaton uimaranta- ja virkistyssaari (VL). Liuska-
saaren, Liuskaluodon ja Sirpalesaaren venekerhotoiminnassa olevat 
alueet on merkitty asemakaavassa venesatama-alueiksi (LV). Liuska-
saaren kerhorakennus on suojeltu. Saarten rakentamattomat osat ovat 
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lähivirkistysaluetta (VL). Vesialuetta (W) on se merialue, joka ei ole ve-
nekerhojen välittömässä käytössä laituri- tai poijualueena.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuk-
sen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavaratkaisu sallii uusien aal-
lonmurtajien ja laiturialueiden rakentamisen; niiden rakentamisajankoh-
ta määräytyy alueen palvelutarpeen mukaan.

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:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto (nyk. Väylävirasto)
 Museovirasto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat pelastuslaitoksen toimintaedellytyk-
sien huomioimiseen jatkosuunnittelussa, yksityisin järjestelyin hoidetta-
viin uusiin vesijohtoihin ja viemäreihin, vesiväylien esittämiseen kaava-
kartassa, runkoväylän turvallisuuteen, rantarakenteiden suunnitteluun 
ja rakentamiseen sekä alueelle suunniteltavien rakennusten ja raken-
teiden sovittamiseen ympäristöön sekä vedenalaisinventointiin. Kanna-
notoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaa-
vamerkintöihin ja -määräyksiin on tehty lisäyksiä ja Merisataman meria-
lueesta teetettiin arkeologinen vedenalaisinventointi.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat merimaiseman säilymiseen, Merisataman käyttö-
tarkoituksiin, rakentamisen määrään, telakka-alueiden ja laiturialueiden 
kokoon sekä yksittäisiin kaavamääräyksiin. Mielipiteet on otettu huo-
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mioon kaavoitustyössä siten, että kaavakartan määräyksiä ja merkintö-
jä on tarkennettu, muutettu ja lisätty.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.7.-17.8.2021, mistä on ilmoitet-
tu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui 1 kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Uunisaaren laiturijär-
jestelyyn, Merisataman väylän leveyteen ja väylän käyttäjiin, telakka-
alueen aitaamiseen, Liuskaluodon rakentamisen määrään, meritäyt-
töön, Merisataman kuormitukseen sekä lintuihin.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavoituksen vuorovaiku-
tukseen, Uunisaaren laiturijärjestelyyn, viitesuunnitelman ja kaavaeh-
dotuksen yhteneväisyyteen, Liuskaluodon toimintoihin, vuorovenelaitu-
rin sijoittumiseen, Merisataman väylän leveyteen ja väylän käyttäjiin 
sekä veneiden talvisäilytykseen.

Lausunnot saatiin HSY:ltä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselta (ELY-keskus), museovirastolta ja kaupunginmuseolta. 
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Liuskaluodolle osoi-
tettuun rakennusalaan, rakentamiskorkeuteen sekä kaavan suojelu-
merkintöihin.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Sähkö-
verkko Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (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. 
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Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, 
on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat vaikutukset ja perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on pyydetty lähettä-
mään tieto.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12718 kartta, päivätty 16.11.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12718 selostus, päivätty 16.11.2021, 

päivitetty Kylk:n 23.11.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 19.7.2021, täydennetty 16.11.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 16.11.2021

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset ja kirje
4 Tehdyt muutokset
5 Helsingfors Segelsällskap rf, asemakaavan muutoshakemus, Ullanlin-

nan tila RN:o 5:2, Liuskasaari
6 Helsingfors Segelsällskap rf, asemakaavan muutoshakemus, kuvaliite, 

Liuskasaari

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

Esitysteksti

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Taloudentuki Esitysteksti
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu

Esitysteksti

Väylävirasto Esitysteksti
Hyväksymisestä tiedon 
pyytänyt

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija 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

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 265

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2022 Pöydälle
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Hal-
la-ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.11.2021 § 651

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Hankenumero 5564_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 16.11.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12718 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee Helsingin kaupungin 
6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 7. kaupunginosan (Ullanlinna) 
uimaranta-, lähivirkistys-, vesialueita ja venesatamaa sekä 9. kau-
punginosan (Kaivopuisto) venesatamaa.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

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

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

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

o Helsingfors Segelsällskap rf: 5 000 euroa

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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16.11.2021 Pöydälle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupun-
ginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 20.11.2017

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335

suvi.huttunen(a)hel.fi
Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, aluesuunnittelija, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.06.2021 § 29

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12718 pohjakartan 
kaupunginosissa 6 Eira, 7 Ullanlinna, 9 Kaivopuisto. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12718
Kaupunginosat: 6 Eira, 7 Ullanlinna, 9 Kaivopuisto
Kartoituksen työnumero: 28/2017
Pohjakartta valmistunut: 18.6.2021 Uusinta (ensi tilaus 2017)
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 
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.03.2020 § 5

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Arkkitehti Suvi Huttunen ja arkkitehti Sakari Mentu esittelivät.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Eskaaderisatama–Eskaderhamnen

(venesatama-alue)

Perustelu: Alueella harjoitetun eskaaderi- eli matkapurjehdustoiminnan 
mukaan.

Regattasatama–Regattahamnen

(venesatama-alue)

Perustelu: Alueella harjoitetun regatta- eli veneiden kilpailutoiminnan 
mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 
06.11.2017 § 40

HEL 2016-002260 T 10 03 03

Päätös
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Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon asemakaavan muutosehdo-
tuksesta Töölön kylä tila RN:o 5:2, Liuskasaari

Asemakaavassa tulee huomioida jatkosuunnittelussa pelastuslaitoksen 
toimintaedellytyksien mahdollistava sammutusvesiverkosto palopostei-
neen.

Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi
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§ 283
V 18.5.2022, Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen 
(nro 12672)

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Meri-
Rastila) korttelin 54244 tontin 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueiden ase-
makaavan muutoksen 20.4.2021 päivätyn piirustuksen nro 12672 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 12672 kartta, päivätty 20.4.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12672 selostus, päivätty 20.4.2021, päi-

vitetty 23.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 1.2.2021, täydennetty 20.4.2021
4 Päätöshistoria
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7119)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Meri-Rastilan Ramsin-
rannassa sijaitsevaa asuinkorttelia ja osaa Ole Kandelinin puistosta. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Ramsinrannan 
asuinaluetta ja edistää alueella uutta asuntorakentamista. Kaavaratkai-
su mahdollistaa asuinkerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen tontille 
sekä uuden kulkuyhteyden puistoon. Kaavaratkaisulla on erityisesti py-
ritty saamaan Meri-Rastilaan uutta, aluetta monipuolistavaa asuntora-
kentamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Muutoksen kautta 
myös viereisen Rastilannevan luonnonsuojelualueen vesitasapainoa 
pyritään ylläpitämään ohjaamalla sinne hulevesiä lähialueelta.

Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna uutta asuntokerrosalaa 
on 2 629 k-m2, ja yhteensä kortteliin osoitetaan 6 500 k-m2 asumista. 
Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=0,68.  Asukasmäärän li-
säys tällä muutoksella on noin 60 asukasta, ja vielä rakentamattoman 
asemakaavan mahdollistama kokonaisasukasmäärä on noin 150 asu-
kasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7119), jossa parannetaan Pärnunkadun liikenneturvallisuutta kävelijöil-
le lisäämällä jalkakäytävä molemmin puolin katua.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin asuntovaltaista 
aluetta A4, jonka korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen poh-
joisosa on tätä tiiviimpänä kehitettävää asuntovaltaista aluetta A2, jon-
ka korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Korttelialueelle asema-
kaavassa esitetty kokonaiskorttelitehokkuus 0,68 on määritelty yleis-
kaavan tavoitteiden ja tontin tarkemman suunnitteluratkaisun arvioinnin 
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kautta. Ramsinniemestä Rastilannevan ja Ole Kandelinin puiston kaut-
ta kulkee viheryhteys kohti Kallahdenniemeä. Helsingin maanalaisen 
yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia tila-
varauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen. 

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä kaupungin kasvua uuden asuntotuotannon myötä. 
Rakentamista ei osoiteta kaupungin arvokkaimmille luontoalueille. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Meri-Rastilan lounaisosassa Ramsinrannassa, 
joka on pääosin 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun alkupuolella raken-
nettu pientalovaltainen asuinalue. Suunnittelualueen asuinkortteli on 
ainut rakentamaton kortteli Ramsinranta II -kaava-alueella.

Lähiympäristön luonnetta määrittelevät merenrantaan laskeutuva kal-
lioinen maasto ja merenrantaluonto. Suunnittelualueen luoteispuolelle 
jää vuonna 1995 rauhoitettu Rastilannevan luonnonsuojelualue. Suun-
nittelualueen länsi- ja eteläpuolella on kaksi- ja kolmekerroksisia rintee-
seen porrastuvia rivitaloja ja pienkerrostaloja. Asuinalue on rakentunut 
merenrannassa sijaitsevan, 1970-luvulla rakennetun, entisen Alkon 
koulutuskeskuksen ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävän pihamil-
jöön ympärille. Lähiympäristössä on käynnissä useita hankkeita, joissa 
pyritään kehittämään alueen suojeltujen rakennusten käyttöä ja lisää-
mään asuntorakentamista alueella.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2005. Kaavan mukaan 
alue on asuinpientalojen korttelialuetta AP ja katualuetta ja Ole Kande-
linin puiston lähivirkistysaluetta VL.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hake-
muksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kans-
sa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia 
mutta se nostaa alueen arvoa. Maanomistajan ja kaupungin välillä on 
tehty maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Sopimukses-
ta on päätetty kaupungin osalta tonttipäällikön päätöksellä 12.1.2022 § 
1 ja sopimus on allekirjoitettu 15.2.2022.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteeseen. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen lähi-
bussilinjan palveluun tehtäviä muutoksia tutkitaan yhteistyössä HSL:n 
kanssa, jotta Ramsinrannan uusien asukkaiden myötä joukkoliikenteen 
palvelutaso alueella paranisi.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat rakentamisen määrään ja mittakaavaan, alueen 
maakuntakaava- ja yleiskaavamerkintöihin, luontoarvojen säilymiseen 
alueella, Rastilannevan luonnonsuojelualueeseen, liikenteeseen, asun-
tojen hallintajakaumaan, asemakaavamuutoksen tasapuolisuuteen ja 
kaupungin tiedottamiseen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että ehdotusvaiheessa rakennuksia on porrastettu naapu-
rikortteleihin päin sekä tarkennettu rakennusten mittakaavaa ja materi-
aaleja paremmin ympäristöönsä sopiviksi. Lisäksi on varmistettu hule-
vesien ohjaaminen Rastilannevalle sen vesitasapainon säilyttämiseksi. 
Rastilannevalla ollaan käynnistämässä käyttö- ja hoitosuunnitelman 
päivittämistä sekä hydrologista selvitystä vesitasapainon parantami-
seksi. Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.2.– 2.3.2021, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin viisi muistutusta, joiden tekijöinä olivat lä-
heinen asunto-osakeyhtiö, Vuosaari-Seura r.y., Helsingin luonnonsuo-
jeluyhdistys Helsy r.y. ja kaksi yksityishenkilöä. Muistutuksissa esitetyt 
huomautukset kohdistuivat ekologisen yhteyden kapenemiseen ja lä-
hiasukkaiden ulkoilupaikan pienenemiseen, linnuille aiheutuvaan häi-
riöön, Rastilannevan vesitasapainon säilyttämiseen ja parantamiseen, 
rakentamisen määrään, kerroslukuun, asuntojen hallintamuotoon, ka-
tuverkostoon, rakentamisen aikaisiin riskeihin ja maanomistajien yh-
denvertaisuuteen. 
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Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossa 
esitetyt huomautukset kohdistuivat Rastilannevan luonnonsuojelualu-
een vesitalouden selvittämiseen ja ennallistamiseen. HSY totesi, että 
asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. HSL:llä 
ei ollut lisättävää aiempaan lausuntoonsa. Lisäksi Helen Oy ja Helen 
Sähköverkko Oy ilmoittivat, ettei niillä 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 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.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat vaikutukset ja 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 12672 kartta, päivätty 20.4.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12672 selostus, päivätty 20.4.2021, päi-

vitetty 23.2.2022
3 Vuorovaikutusraportti 1.2.2021, täydennetty 20.4.2021
4 Päätöshistoria
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7119)

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 26.11.2019
6 Maankäyttösopimus Vuosaari Pärnunkatu 6 (ak 12672) allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 266

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2022 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunta 27.04.2021 § 212

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Hankenumero 0601_8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 20.4.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12672 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan 
(Vuosaari, Meri-Rastila) korttelin 54244 tonttia 1 sekä katu- ja lähi-
virkistysalueita.

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.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Helsingin Pärnunkatu 6: 6 000 euroa

20.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.11.2020 § 57

HEL 2019-012390 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12672 pohjakartan 
kaupunginosassa 54 Vuosaari. 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: 12672
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 33/2020
Pohjakartta valmistunut: 30.9.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

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

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

Lisätiedot
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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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§ 284
V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalo-
tonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12)

HEL 2022-003604 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa: 

 Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12420 si-
sältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28231/37 vuokrausperiaatteet 
31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti sekä 

 Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12445 si-
sältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28140/12 vuokrausperiaatteet 
31.12.2085 saakka liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet Oulunkylä, Pirkkola
2 Vuokrausperiaatteet Oulunkylä, Patola
3 Sijaintikartta Oulunkylä, Pirkkola
4 Asemakaavakartta nro 12420
5 Sijaintikartta Oulunkylä, Patola
6 Asemakaavakartta nro 12445

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Varauksensaajat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Oulunkylä, Pirkkola

Oulunkylän Pirkkolan Pirjontien ympäristöön on laadittu asemakaavan 
muutos nro 12420, joka mahdollistaa täydennysrakentamista muun 
muassa korttelin 28231 alueelle. Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 § 
283 on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 12420 ja se on tullut voi-
maan 6.11.2019. Asemakaavan mukaan tontti 28231/37 kuuluu asuin-
kerrostalojen (AK) korttelialueeseen ja sille voidaan rakentaa kerroksit-
tain porrastuva asuinkerrostalo. 

Tontin pinta-ala on noin 2 315 m² ja sen osoite on Pirjontie 28. Tontin 
kaavan mukainen rakennusoikeus on 1 820 + 50 k-m². Tontti on merkit-
ty kiinteistörekisteriin 29.6.2021.  

Oulunkylä, Patola

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristöön on laadittu asemakaavan 
muutos nro 12445, joka mahdollistaa täydennysrakentamista muun 
muassa tontille 28140/12. Kaupunginvaltuusto on 8.11.2017 § 396 hy-
väksynyt asemakaavan muutoksen nro 12445 ja se on tullut voimaan 
13.12.2018.  Asemakaavan mukaan tontti 28140/12 kuuluu asuinker-
rostalojen (AK) korttelialueeseen. 

Tontin pinta-ala on noin 1 399 m² ja sen osoite on Teininrinne 3. Tontin 
kaavan mukainen rakennusoikeus on 1 650 + 50 k-m². Tontti on merkit-
ty kiinteistörekisteriin 2.10.2021.   

Varauspäätökset, suunnitelmat ja lyhytaikaset vuokraukset
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Oulunkylä, Pirkkola

Kaupunginhallitus on 10.8.2020 § 414 varannut asuntotontin 28231/37 
yksityishenkilöille asuntohankkeen suunnittelua ja toteuttajan etsimistä 
varten 31.12.2021 saakka. 

Varauspäätös kaupunginhallitus 10.8.2020 § 414

Tontille 28231/37 toteutetaan vapaarahoitteisia sääntelemättömiä 
omistusasuntoja, asuntokerrosala yhteensä noin 1 820 k-m² sekä noin 
50 k-m² suuruinen liiketila. Rakennuksen kerrosluku porrastuu kaksiker-
roksisesta viisikerroksiseksi. 

Tontti on tällä hetkellä vuokrattuna varauksensaajille liike-, toimisto- ja 
asuinrakennusta varten 31.12.2040 saakka maanvuokrasopimuksella 
nro 18805, joka tullaan päättämään asuntoalueen pitkäaikaisen vuok-
rauksen yhteydessä. Tonttia 28231/37 ei ole vuokrattu lyhytaikaisesti, 
vaan rakennuslupaa on haettu tonttiin kohdistuvan liikehuoneiston 
vuokrasopimuksen sekä kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön 
antaman kirjallisen suostumuksen perusteella. 

Oulunkylä, Patola

Kaupunginhallitus on 10.8.2020 § 415 varannut asuntotontin 28140/12 
Helsingin Seurakuntayhtymälle 31.12.2021 saakka.

Varauspäätös kaupunginhallitus 10.8.2020 § 415

Tontille 28140/12 toteutetaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka 
ensisijaisesti osoitetaan Helsingin Seurakuntayhtymän työntekijöiden 
työsuhdeasunnoiksi. Asuntoja toteutetaan yhteensä 27 kpl ja niiden 
keskipinta-ala on noin 77,6 m². Asuntokerrosala on yhteensä noin 
1 650 k-m² sekä noin 50 k-m² liiketilaa.

Tontti on vuokrattu lyhytaikaisesti Helsingin Seurakuntayhtymälle kau-
punkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin päällikön päätöksellä 
17.11.2021 § 181, 30.11.2022 asti.

Maaperä

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alueilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on otettu huomioon ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolausunto, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti ja alueen maanarvon 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-08-10_Khs_25_Pk/9F01CBF5-E9E6-C16C-B6C2-740172F00000/Asuntotontin_varaaminen_vapaarahoitteisten_omistus.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-08-10_Khs_25_Pk/BE1FE6F2-A686-C2CD-80BC-740173000004/Asuntotontin_varaaminen_Helsingin_Seurakuntayhtyma.pdf
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kehittyminen sekä muut seikat pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun. Arviolausunnot ovat oheismateriaalissa. 

Vertailutiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021 § 393 vahvistanut 28. kaupungino-
san (Oulunkylä) asuinkerrostalotonttien (AK) 28141/3, 4, 5, 6 ja 7 sekä 
asuinkerrostalotontin (AK) 28135/1 vuokrausperiaatteet pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen ja sääntelemät-
tömän asuntotuotannon osalta vähintään 45 euroa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 28232/37 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 48 euroa (nykyarvo 
noin 1 000 euroa).

Asunkerrostalo(AK) 28140/12 vuosivuokra määrätään pitäen perustee-
na virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 
100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana sääntelemättömänä 
asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta vähintään 48 euroa (ny-
kyarvo noin 1 000 euroa).

Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien ti-
lojen osalta peritään samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa.

Maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on molempien tonttien 
osalta on noin 3,79 euroa/kk/k-m². 

Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2085. 

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 
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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. 

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet 
12.4.2022 ja esittänyt samalla kaupunginhallitukselle periaatteiden so-
veltamista koskevien siirtymäsäännösten hyväksymistä. Koska uusi 
käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön niiden tonttien 
osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä edennyt hin-
noitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännöksiä ei ole vielä lopullisesti 
hyväksytty, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden rakentaminen 
käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita koskevat 
maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä johtuen so-
vellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston päätöstä 
1.10.1980 (asia nro 18).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet Oulunkylä, Pirkkola
2 Vuokrausperiaatteet Oulunkylä, Patola
3 Sijaintikartta Oulunkylä, Pirkkola
4 Asemakaavakartta nro 12420
5 Sijaintikartta Oulunkylä, Patola
6 Asemakaavakartta nro 12445

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Varauksensaajat Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.03.2022 § 182

HEL 2022-003604 T 10 01 01 02

Pirjontie 28, Teininrinne 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

 että Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen 
nro 12420 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28231/37 vuok-
rausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 1 ilmene-
vin periaattein.

 että Helsingin Oulunkylässä sijaitsevan asemakaavan muutokseen 
nro 12445 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 28140/12 vuok-
rausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteestä 2 ilmene-
vin periaattein.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775

anni.hautala(a)hel.fi
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§ 285
V 18.5.2022, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille 
(Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 
28132/2)

HEL 2022-003605 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Oulunkylässä sijaitsevien asemakaavan 
muutokseen nro 12445 sisältyvien asuntotonttien (AK) 28132/1 ja 
28305/15 sekä autopaikkatontin (LPA) 28132/2 vuokrausperiaatteet 
31.12.2085 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Ote ajantasa-asemakaavasta nro 12445

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on 8.11.2017 § 396 hyväksynyt  asemakaavan 
muutoksen nro 12445, joka on tullut voimaan 13.12.2018. Asemakaa-
van mukaan tontti 28132/1 kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen 
(AK). Tontin rakennusoikeus on 3 800 (asuinkerrosala) + 100 k-m² (lii-
ke- tai toimistotila) ja pinta-ala noin 1 209 m². Tonttia ei ole vielä merkit-
ty kiinteistörekisteriin. 

Asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) kuuluvan tontin 28305/15 ra-
kennusoikeus on 4 741 k-m² ja pinta-ala noin 3 076 m². Tontti on mer-
kitty kiinteistörekisteriin 26.1.2022.

Tontti 28132/2 kuuluu autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Tontin 
pinta-ala on 1 487 m² ja osoite on Käskynhaltijantie. Tonttia ei ole vielä 
merkitty kiinteistörekisteriin. 

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2 ja 3.

Varauspäätös ja suunnitellut hankkeet

Kaupunginhallitus on 1.11.2021 § 790 varannut suunnitellut tontit (AK) 
28132/1 ja (AK) 28305/10 asuntohankkeiden suunnittelua varten sekä 
suunnitellun tontin (LPA) 28132/2 pysäköintilaitoksen suunnittelua var-
ten 31.12.2023 saakka Sato Oyj:lle seuraavasti:

 Sato-Joustokoti Oy:lle varataan asuntotontti (AK) 28132/1. Tontin 
pinta-ala on 1 209 m², asuinrakennusoikeus on 3 800 k-m² ja liiketi-
lan rakennusoikeus on 100 k-m². Alue varataan toteutettavaksi vä-
limuodon asuntotuotantona.

 Sato-Asunnot Oy:lle varataan noin 3 036 m² määräala ja siihen 
kohdistuva noin 4 741 k-m² asuinrakennusoikeus suunnitellusta 
asuntotontista (AK) 28305/10. Tontin pinta-ala on 7 516 m² ja yh-
teenlaskettu asuinrakennusoikeus on 9 200 k-m². Alue varataan to-
teutettavaksi vapaarahoitteisena ja sääntelemättömänä vuokra-
asuntototuotantona.

 Sato-Rakennuttajat Oy:lle  varataan pysäköintitontti (LPA) 28132/2. 
Tontin pinta-ala on 1 487 m². Alue varataan pysäköintilaitoksen to-
teuttamista varten.  

Tontille 28132/1 tulee toteuttaa välimuodon asuntotuotantoa. Hanke to-
teutetaan osaomistusmallisena. Asuntoja hankkeeseen tulee yhteensä 
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60 kpl ja lisäksi toteutetaan kaksi liiketilaa. Asuntotontin 28132/1 aluee-
seen kohdistuu maanvuokrasopimus, joka tulee muuttaa ennen kuin 
suunnitellun asuntohankkeen rakentaminen voi alkaa.

Tontista 28305/10 on 17.1.2022 voimaan tulleella tonttijaolla 13781 
muodostunut tontti 28305/15. Tontille toteutetaan vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja yhteensä 86 kpl ja niiden keskipinta-ala on n. 45 m². 
Asuntokerrosala on yhteensä noin 4 741 k-m².

LPA-tontille 28132/2 tulee toteuttaa pysäköintitalo kortteleita 28132, 
28133 sekä tontteja 28305/14 ja 15 sekä 28142/4 varten.

Lyhytaikaiset vuokraukset

Tontti 28132/1 on vuokrattu lyhytaikaisesti Asunto Oy Helsingin Käs-
kynhaltijalle kaupunkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin päällikön 
päätöksellä 18.1.2022 § 6 vuoden 2022 loppuun asti.

Tontti 28305/15 on vuokrattu lyhytaikaisesti Sato-Asunnot Oy:lle kau-
punkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin päällikön päätöksellä 
18.1.2022 § 7 vuoden 2022 loppuun asti.

Tontti 28132/2 on vuokrattu lyhytaikaisesti Asunto Oy Helsingin Käs-
kynhaltijalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Käskynhaltijantien Pysäköinnille 
kaupunkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin päällikön päätöksellä 
11.2.2022 § 26, 15.2.2023 asti.

Maaperä

Käytettävissään olevien tietojen mukaan alueilla ei ole aiemmin harjoi-
tettu toimintaa, joka olisi saattanut aiheuttaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista.

Vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on otettu huomioon ulkopuolisen 
asiantuntijan arviolausunto, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin 
vahvistetut vuokrausperiaatteet, tonttien sijainti ja alueen maanarvon 
kehittyminen sekä muut seikat pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmu-
kaiseen hinnoitteluun. Arviolausunto on oheismateriaalissa.

Vertailutieto

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021 § 393 vahvistanut  28. kaupungino-
san (Oulunkylä) asuinkerrostalotonttien (AK) 28141/3, 4, 5, 6 ja 7 sekä 
asuinkerrostalotontin (AK) 28135/1 vuokrausperiaatteet pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
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vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen ja sääntelemät-
tömän asuntotuotannon osalta vähintään 45 euroa.

Vuosivuokra ja vuokra-aika

Asuinkerrostalotontin (AK) 28132/1 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 43 euroa (nykyarvo 
noin 900 euroa / ind.2074).

Asuinkerrostalotontin (AK) 28305/15 vuosivuokra määrätään pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 46 euroa (nykyarvo 
noin 950 euroa / ind. 2074).

Tontti 28132/1 sijaitsee suhteellisen vilkkaasti liikennöidyn kadun var-
ressa ja sen piha-alue jää ahtaammaksi verrattuna tonttiin 28305/15. 
Näin ollen tontin 28305/15 rakennusoikeuden yksikköhinta on hieman 
korkeampi.

Autopaikkatontin (LPA) 28132/2 vuosivuokra määrätään vakiintuneen 
käytännön mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihin-
tana 1 euroa (nykyarvo 20,74 euroa / ind. 2074).

Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ul-
kopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä maanvuokraa. 

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien 
tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään sa-
maa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

Valtion tukemien tonttien osalta vuokrasta perittäisiin 80 % siltä ajalta, 
jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä 
valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille ra-
kennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella 
korkohyvitystä (korkotukea).

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia 18) mukaan asunto-
tontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallises-
ta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Tontin 28 132/1 maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 
3,40 euroa/kk/k-m². 

Tontin 28305/15 maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 
3,63 euroa/kk/k-m².
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Vuokra-aika on noin 60 vuotta siten, että vuokra-aika alkaa myöhem-
min päätettävästä ajankohdasta ja päättyy 31.12.2085. 

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. 

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt soveltamisohjeet 
12.4.2022 ja esittänyt samalla kaupunginhallitukselle periaatteiden so-
veltamista koskevien siirtymäsäännösten hyväksymistä. Koska uusi 
käytäntö ja uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön niiden tonttien 
osalta, joita koskeva maanvuokrausprosessi ei ole vielä edennyt hin-
noitteluvaiheeseen ja koska siirtymäsäännöksiä ei ole vielä lopullisesti 
hyväksytty, on ainakin niiden hankkeiden osalta, joiden rakentaminen 
käynnistyy vuoden 2022 aikana tulossa näitä hankkeita koskevat 
maanvuokrausperiaatteiden määrittämisesitykset kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi. Näissä esityksissä on siirtymäsäännöksistä johtuen so-
vellettu tuottovaatimuksen osalta kaupunginvaltuuston päätöstä 
1.10.1980 (asia nro 18).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Sijaintikartta
3 Ote ajantasa-asemakaavasta nro 12445
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Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaupunkiympäristön toimiala Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelu
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.03.2022 § 183

HEL 2022-003605 T 10 01 01 02

Maapadontie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Oulun-
kylässä sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12445 sisältyvien 
asuntotonttien (AK) 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontin (LPA) 
28132/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 31.12.2085 saakka liitteen 1 
mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 132 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/8
25.04.2022

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

Anni Hautala, kiinteistölakimies, puhelin: 310 23775
anni.hautala(a)hel.fi
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§ 286
V 18.5.2022, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite 
perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta

HEL 2022-000719 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan sel-
vityksen tekemistä terveysasemien kiireettömän hoidon ongelmien 
syistä ja tarvittavista ratkaisuista resurssilaskelmineen, perustervey-
denhuollon jonojen purkamisen toimenpiteitä osana tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmaa sekä näiden ja jonotilan-
teen raportointia valtuustolle.           

Kaupunginhallitus toteaa, että ryhmäaloitteessa esille otetut asiat kuu-
luvat kaupunkistrategian 2021-2025 linjauksiin, joiden mukaan helsinki-
läisten hyvinvointi ja terveys paranevat. Tavoitteena on perustervey-
denhuollon ja suun terveydenhuollon sujuva hoitoon pääsy. Tässä käy-
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tetään hyväksi digitalisaatiota, työnjaon kehittämistä, moniammatillista 
yhteistyötä, tarvittaessa palveluseteliä ja yksityisen palvelutuotannon 
hyödyntämistä. Myös henkilöstön riittävyys varmistetaan sosiaali- ja 
terveyspalveluissa.   

Sosiaali- ja terveystoimialan keskeiset strategiset painopisteet toimin-
tasuunnitelmassa vuodelle 2022 ovat koronapandemiasta palautumi-
nen, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen, palvelujen 
saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, asiakkaille yhteenso-
pivien ja digitaalisten palvelujen järjestäminen ja sote-uudistukseen 
valmistautuminen. Nämä keskeiset strategiset painopisteet ovat Hel-
singin kaupunkistrategian ja talousarvion mukaisia.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen käyttöva-
roihin erillinen koronasta toipumispaketti. Sosiaali- ja terveystoimialan 
koronasta toipumispaketin osuus on 45 miljoonaa euroa, josta terveys-
asemien osuus on 11 miljoonaa euroa. Terveysasemien rahoitusva-
rausta käytetään kiireettömän hoidon jonon purkuun lisäämällä lääkäri-, 
hoitaja- ja farmaseuttiresursseja sekä digitaalisten palvelujen kehittä-
miseen Terveyshyötyarvio-työkalun avulla.

Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 2021–2022 sai sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) jatkorahoituksen vuodelle 2023. Hankkeen 
tavoitteena on muun muassa parantaa terveys- ja hyvinvointikeskus-
mallin toteutumista terveysasemilla ja sen osatavoitteena kiireettömän 
hoidon saatavuutta.

Hoitoon pääsyn osalta kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslau-
takunnan lausunnossa annettuun yksityiskohtaiseen selvitykseen ja to-
teaa, että perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat säädetään 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 6 luvun 51 §:ssä. Potilaan tulee saada 
virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen ar-
vio tulee toteuttaa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelli-
seksi todettu hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa (hoitotakuu). 
STM:n ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin voi toteuttaa puhe-
limen kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua saman vuorokauden 
aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteutua koko sen aukio-
loajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011).    

Vireillä olevan terveydenhuoltolain muutoksen mukaan perustervey-
denhuollon hoitotakuuta tiukennetaan kiireettömissä hoidoissa. Jos uu-
distus toteutuu, potilaan tulee päästä hoitoon seitsemän päivän sisällä 
hoidon tarpeen arvioinnista vuonna 2023.

Terveysasemilla arvioidaan hoidon tarve yleensä välittömästi joko pu-
helimitse tai paikan päällä saman päivän aikana. Toteutunut hoidon 
tarpeen arvioinnin odotusaika on pääsääntöisesti alle kolme päivää, 
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mikä täyttää terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysase-
milla on lähtökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yh-
teydenotossa. Yli puolelle potilaista varataan lääkärin vastaanottoaika 
jo samalle päivälle. Terveysasemien asiakkaat eivät pandemian aikana 
ole aina saaneet kiireetöntä vastaanottoaikaa lain määrittelemän kol-
men kuukauden kuluessa. Hoitoonpääsyajan mittarin T3-luvut julkais-
taan Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Vuoden 2022 talousarvion si-
tovissa tavoitteissa seurataan terveysasemien hoitotakuun toteutumis-
ta. 

Kiireettömään hoitoon pääsyä on vahvistettu vuodesta 2019 tarjoamal-
la tietyille asiakkaille yleislääkärin vastaanotolle palveluseteliä. Palvelu-
seteliä voidaan käyttää esimerkiksi tilapäisissä ruuhkatilanteissa tai sil-
loin, kun terveysasemilla on lääkärivajausta. Palvelusetelillä potilas saa 
tarvitsemansa kiireettömän lääkärin vastaanottopalvelun ja siihen liitty-
vät perustason laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Vuonna 2019 toteu-
tui 1 840 yleislääkärin palvelusetelikäyntiä, vuonna 2020 palveluseteli-
käyntejä oli 12 284 ja vuonna 2021 palvelusetelikäyntejä oli 18 354. 
Vuodesta 2020 vuoteen 2021 palvelusetelikäyntien määrä on noussut 
50 prosenttia. 

Lokakuusta 2021 alkaen terveyspalveluja on lisätty ja kiireettömän hoi-
don saatavuutta on parannettu kahden terveysaseman toiminnan osto-
palveluna. Hoitoonpääsy näille terveysasemille on ollut omiin terveysa-
semiin verrattuna nopeampaa. Tarkoituksena on jatkossa selvittää tar-
kemmin, mistä nopeampi hoitoonpääsy johtuu ja siirtää mahdollisia pa-
rempia toimintamalleja tai niiden osia myös omaan toimintaan.

Kahden terveysaseman toiminnan ostopalvelukokeilun tulosten ar-
vioinnin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota kokeilun tuottamaan 
tietoon ja kokemuksiin kiireettömän hoidon asiakasjonojen purkamises-
ta ja viedään mahdolliset hyvät käytännöt kaikkien terveysasemien työ-
hön. Samalla kehitetään jatkuvasti oman toiminnan uusia käytäntöjä 
saatavuuden parantamiseen esimerkiksi iltavastaanottoja lisäämällä ja 
digitaalisia palveluita vahvistamalla. Ennen kaikkea on tärkeää korjata 
henkilöstövajetta ennen sen kroonistamista. Lääkäri- ja hoitajatyövoi-
maa on ollut vakanssimäärään nähden kuitenkin aiempaan verrattuna 
kohtuullisen hyvin saatavilla.  

Helsinkiin on luotu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) kau-
punkiyhteinen johtamisen ja koordinoinnin rakenne ja toimintatapa 
(kaupunginhallitus 14.5.2018 § 350). Osana sote-uudistuksen toimeen-
panoa varmistetaan HYTEn johtamis- ja koordinaatiomallin toimivuus 
uusi lainsäädäntö ja siihen liittyvät tehtävät huomioiden. Kaupungin-
kanslia koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kaupunkitasoi-
sesti.
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Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus (Stadin HYTE-barometri) 
toimivat terveydenhuoltolain 12 §:n ja lakiuudistuksen jälkeen jatkossa 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) 6 
§:n mukaisina asiakirjoina. Lainsäädännön mukaan asiakirjat sisältävät 
kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpi-
teet sekä tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Hyvinvointi-
suunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa kerran valtuustokau-
dessa. Hyvinvointikertomus on suunnitelman seurantaväline, jolla ker-
ran vuodessa sekä laajemmin kerran valtuustokaudessa raportoidaan 
kaupunginvaltuustolle, miten suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 
ovat edenneet sekä mikä on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
tila. Yksittäisen palvelun seurantaa ei ole tarkoituksenmukaista sisällyt-
tää jatkossakaan hyvinvointikertomukseen, mikäli se ei ole osa kau-
punkitasoista hyvinvointisuunnitelmaa.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää 
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut 
enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu 
ryhmäaloitteeksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.03.2022 § 65

HEL 2022-000719 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle sosiaalide-
mokraattien ryhmäaloitteesta koskien perusterveydenhuollon kiireettö-
män hoidon jonojen purkamista seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa todetaan pidettävän välttämättömänä, että Helsingin kau-
punki tekee selvityksen terveysasemien kiireettömän hoidon ongelmien 
syistä ja tarvittavista ratkaisuista sekä liittää selvitykseen laskelman 
ratkaisujen edellyttämistä taloudellisista resursseista. Aloitteen mukaan 
kaupungin tulee aloittaa toimet, jotta kaupunkilaiset pääsevät kiireettö-
mässä asiassa asianmukaisen ammattihenkilön vastaanotolle viimeis-
tään viikossa, kun hoito sitä edellyttää. Aloitteen mukaan valmistelu tu-
lee tehdä osana sote-uudistuksen tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskus -kehittämisohjelmaa. Aloitteen mukaan toimenpiteitä ja jonoti-
lannetta on selvitettävä valtuustolle osana terveydenhuoltolain 12 §:n 
mukaista raporttia.

Helsingin terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveys-
työstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. 

Helsingissä on terveysasemayksiköitä yhteensä 23, joista kaksi on os-
topalveluterveysasemaa. Niissä huolehditaan kiireellisestä ja kiireettö-
mästä avosairaanhoidosta. Vuonna 2021 terveysasemien perustervey-
denhuollon avohoidon suoritteita oli yhteensä 2 977 724. Luku ei sisällä 
epidemiologisen toiminnan suoritteitta. Suoritteita oli noin 80 prosenttia 
edellistä vuotta enemmän. Koronarokotusten ja -neuvontapuhelujen 
merkittävä lisääntyminen selittävät pitkälti suoritemäärän kasvun. Lää-
kärien vastaanottokäyntien osuus kaikista suoritteista oli 8,6 prosenttia 
(256 177 käyntiä), jossa vähennystä vuoden 2020 lääkärivastaanotto-
käynteihin verrattuna oli 27 prosenttia. Lääkärien muiden asiointien (si-
sältää sähköisen asioinnin, hoitopuhelut ja kirjeet) osuus kaikista suorit-
teista oli 8,8 prosenttia (260 823 suoritetta), jossa oli laskua vuoden 
2020 lääkärien muu asiointi suoritteisiin verrattuna 21 prosenttia. Lää-
käreiden suoritemäärät ovat laskeneet muun muassa koronapande-
miasta johtuen ja myös Apotin käyttöönottoon liittyen. Taustalla vaikut-
taa se, ettei koronatyöhön ja Apotin käyttöönottoon liittyneeseen enna-
koituun tilapäiseen tuottavuuden laskun kompensointiin ole saatu pal-
kattua toivottua määrää lääkäreitä.

Sosiaali- ja terveystoimialalla siirryttiin kesken vuotta 2021 asiakas- ja 
potilastieto-järjestelmä Apottiin. Suoritetietoraportit eivät ole tästä joh-
tuen suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. 
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Hoitoon pääsy terveysasemilla

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat säädetään terveyden-
huoltolain 51 §:ssä. Potilaan tulee saada virka-aikana välittömästi yh-
teys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen arvio tulee toteuttaa kolmessa 
arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettu hoito on järjestet-
tävä kolmessa kuukaudessa. Tätä kutsutaan hoitotakuuksi. Sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin 
voi toteuttaa puhelimen kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua sa-
man vuorokauden aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteu-
tua koko sen aukioloajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011). 

STM:ssä valmistellaan terveydenhuoltolain muutosta, jolla tiukenne-
taan perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiireettömissä hoidoissa. Jos 
uudistus toteutuu, potilaan tulee päästä hoitoon seitsemän päivän sisäl-
lä hoidon tarpeen arvioinnista vuonna 2023.

Terveysasemilla arvioidaan hoidon tarve yleensä, välittömästi joko pu-
helimitse tai paikan päällä, saman päivän aikana. Toteutunut hoidon 
tarpeen arvioinnin odotusaika on pääsääntöisesti alle kolme päivää, 
mikä täyttää terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysase-
milla on lähtökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yh-
teydenotossa. Yli puolelle potilaista varataan lääkärin vastaanottoaika 
jo samalle päivälle. Terveysasemien asiakkaat eivät pandemian aikana 
ole aina saaneet kiireetöntä vastaanottoaikaa lain määrittelemän kol-
men kuukauden kuluessa.

Kiireettömään hoitoon pääsyn ongelmien syitä

Toimintaympäristön muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia terveyspal-
velujen riittävyyteen ja saatavuuteen. Covid-19-pandemian vuoksi pe-
rusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoa on jouduttu ajoittain supista-
maan, koska henkilöstöresursseja on siirretty Covid-19-pandemian tes-
taukseen, jäljitykseen, rajatarkastuksiin ja rokottamiseen. Henkilöstöstä 
on ollut sairaana pahimmillaan jopa 30 prosenttia. Pandemian aikana 
on jouduttu kokonaistoimintaa priorisoimaan voimakkaasti ja esimerkik-
si muun työn kehittämiseen on jäänyt vähemmän mahdollisuuksia.

Kiireetöntä hoitoa ei ole pystytty toteuttamaan pitkittyneen ja erivaihei-
sen pandemian vuoksi riittävällä tasolla. Apotin käyttöönottoihin valmis-
tautuminen, käyttöönottojen toteuttaminen ja käyttöönottojen jälkeinen 
tilapäinen toiminnan hidastuminen ovat kuormittaneet henkilöstöä ja 
toimintaa. Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyneet 
työtehtävät sitovat henkilöstöresursseja ja lisäävät työmäärää terveys-
asemilla. Terveysasemilla ei pystytä rajaamaan mitään asiakasryhmiä 
hoidon ulkopuolelle, ja esimerkiksi työssäkäyvät asiakkaat voivat käyt-
tää työterveyshuollon sekä terveysasemien palveluja. 
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Alkusyksystä 2021 koronatilanne vaati merkittäviä panostuksia delta-
variantin leviämisen takia. Samaan aikaan kysynnässä näkyi selkeä 
nousu pandemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan takia ja kiireettö-
män hoidon kysyntä on ollut erityisen suurta.

Lääkäri- ja hoitajatyövoimaa on ollut vakanssimäärään nähden kuiten-
kin aiempaan verrattuna kohtuullisen hyvin saatavilla. Tammikuussa 
2022 terveysasemien laskennallinen lääkäreiden kokonaisvaje oli 10,7 
prosenttia eli 337 lääkäristä puuttui 36 lääkäriä. Hoitajien laskennalli-
nen kokonaisvaje oli 8,2 prosenttia eli 486 hoitajasta puuttui 40 hoita-
jaa. Kokonaisvajeessa on huomioitu avoimien vakanssien hoitamatto-
mat sijaisuudet ja yli 30 päivää kestäneet poissaolot, joissa ei ole sijais-
ta. Pandemian väistyttyä henkilöstöresursseja pystytään jälleen koh-
dentamaan hoidon tarpeen mukaisesti. Henkilöstöresursseja tarvitaan 
kuitenkin lisää, jotta toimintaa saadaan kehitettyä ja työoloja korjattua. 
Työolojen lisäksi työstä saatavan palkan on oltava riittävä, jotta hoito- 
ja lääkärihenkilökunta pysyvät ja tulevat töihin terveysasemille. Ter-
veysasemilla koulutetaan vastavalmistuneita lääkäreitä, joista osa siir-
tyy myöhemmin erikoistumaan muille erikoisaloille, yksityissektorille tai 
muihin kuntiin töihin. 

Helsingin palkkatasot hoito- ja lääkärihenkilökunnan osalta eivät ole 
kilpailukykyisiä naapurikuntiin nähden erityisesti, jos huomioidaan kau-
pungissa asuvien elinkustannukset. Jotta tilanteeseen saataisiin pysy-
vä korjaus, eikä kyse olisi pumppaavasta liikkeestä huonojen aikojen ja 
määräaikaisten palkankorotusten välillä, palkat tulisi arvioida syste-
maattisesti ja suhteuttaa sekä naapurikuntia että elinkustannuksia vas-
taaviksi. Tämä olisi tärkeä huomioida myös jatkossa sosiaali- ja ter-
veystoimen ja pelastustoimen rahoituksesta päätettäessä. 

T3-mittari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen ja ohjeistuksen 
perusteella kiireettömien ajanvarausaikojen jonoa mitataan terveysa-
semilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarau-
saika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen 
keskiluku eli mediaani. T3-mittauksella seurataan sitä, kuinka monen 
päivän kuluessa asiakas saa ajan lääkärin kiireettömälle vastaanotolle. 
T3-luvut perustuvat Apottiin kirjattuihin ajanvaraustietoihin ja niiden 
pohjalta tehtävään laskentaan. T3 on tunnuslukuna monitahoinen ko-
konaisuus, jonka raportoinnin toteutus ja raportoitavan tiedon validointi 
vaativat edelleen kehittämistä Oy Apotti Ab:n kanssa.

Kiireettömässä asiassa terveysasemien lääkärivastaanoton kolmas va-
paa aika oli helmikuussa keskimäärin 32 päivää, vaihteluväli oli 6–90 
päivää. Ruoholahden terveysasemalla odotusaika lääkärin vastaanotol-
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le oli kuusi päivää ja Vuosaaren terveysasemalla 90 päivää. Helsingin 
kaupungin omien terveysasemien ja ostopalveluterveysasemien tulok-
set eivät ole keskenään vielä täysin vertailukelpoisia koronapandemian 
takia, koska ostopalveluasemat eivät ole täysimääräisesti osallistuneet 
Helsingin koronaan liittyviin tehtäviin. Terveysasemien T3-luvut ovat 
nähtävissä verkkosivuillamme 

https://www.hel.fi. 

Hoitotakuumittari

Vuoden 2022 talousarvion sitovissa tavoitteissa seurataan terveysa-
semien hoitotakuun toteutumista. Hoitotakuuta mitataan kolmella seu-
raavalla mittarilla: 1. ensikontaktissa toteutunut hoito, 2. kiireellisen 
hoidon toteutuminen ja 3. kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuoro-
kaudessa. 

Ensikontaktissa toteutunut hoito toteutui 1.1.–23.4.2021 ajanjaksolla 83 
prosenttisesti (tavoite 75 prosenttia). Ensikontaktissa toteutuneen hoi-
tomittarin tilanteen tiedot raportoidaan poikkeuksellisesti Apotti-
tietojärjestelmän käyttöönottoa edeltävänä ajanjaksolta 1.1.–23.4.2021. 
Apotin työnkulun ja merkitsemistapojen muutoksista johtuen loppuvuo-
den tietoja ei saada luotettavasti käyttöön.

Kiireellinen hoito samana tai seuraavana päivänä toteutui ajanjaksolla 
1.1.–23.4.2021 tavoitteiden mukaisesti sekä hoitajilla että lääkäreillä 
100 prosenttisesti (tavoite molemmilla 80 prosenttia). Kiireellinen hoito 
samana tai seuraavana päivänä toteutui ajanjaksolla 24.4.–31.12.2021 
tavoitteiden mukaisesti hoitajilla 89 prosenttisesti ja lääkäreillä 97 pro-
senttisesti (tavoite molemmilla 80 prosenttia).

Kiireetön hoito ajanjaksolla 1.1.–23.4.2021 toteutui 10 vuorokaudessa 
hoitajilla 99 prosenttisesti ja lääkäreillä 84 prosenttisesti (tavoite mo-
lemmilla 70 prosenttia). Ajanjaksolla 24.4.–31.12.2021 kiireetön hoito 
toteutui 10 vuorokaudessa tavoitteiden mukaisesti hoitajilla 78 prosent-
tisesti ja lääkäreillä 52 prosenttisesti, joten tavoite ei toteutunut. Ajan-
jaksolla 24.4.–31.12.2021 lääkärityövoimasta osa oli kuitenkin jatkuvas-
ti suunnattu pandemian hallintaan ja koronapotilaiden hoitamiseen. 

Hoito- ja palveluvelan korjaaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan 
keskeiset strategiset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuodelle 
2022 ovat koronapandemiasta palautuminen, henkilöstön saatavuuden 
ja pysyvyyden parantaminen, palvelujen saatavuuden ja saavutetta-
vuuden parantaminen, asiakkaille yhteensopivien ja digitaalisten palve-
lujen järjestäminen ja sote-uudistukseen valmistautuminen. Nämä kes-

https://www.hel.fi/
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keiset strategiset painopisteet ovat Helsingin kaupunkistrategian ja ta-
lousarvion mukaisia.

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu kaupunginhallituksen käyttöva-
roihin erillinen koronasta toipumispaketti. Sosiaali- ja terveystoimialan 
koronasta toipumispaketin osuus on 45 miljoonaa euroa, josta terveys-
asemien osuus 11 miljoonaa euroa. Terveysasemien rahoitusvarausta 
käytetään kiireettömän hoidon jonon purkuun lisäämällä lääkäri-, hoita-
ja- ja farmaseuttiresursseja sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen 
Terveyshyötyarvio-työkalun avulla.

Helsingin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 2021–2022 sai STM:n 
jatkorahoituksen vuodelle 2023. Hankkeen tavoitteena on muun muas-
sa parantaa terveys- ja hyvinvointikeskusmallin toteutumista terveysa-
semilla ja sen osatavoitteena kiireettömän hoidon saatavuutta.

Terveysasemien asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

Terveysasemat seuraavat saamaansa asiakaspalautetta kaupungin 
sähköisen palautejärjestelmän, terveysasemilla sijaitsevien pikapalau-
telaitteiden sekä THL:n kahden vuoden välein toteuttaman valtakunnal-
lisen asiakastyytyväisyyskyselyn kautta. THL on yhtenäistänyt asiakas-
palautteen kansallista keruuta ja nykyisen kyselyn kysymykset eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kyselyihin.

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään saapui 1.1–31.12.2021 
välisenä aikana 1246 kappaletta terveysasemia koskevia palautteita. 
Palautteista, niin sanottuja kiitospalautteita, oli 18 prosenttia, josta suu-
rin osa liittyi hoitohenkilöstön ammattitaitoon ja saatuun hoitoon. Pa-
lautteista 60 prosenttia oli moitteita, jotka koskivat asiakkaan kohtelua 
ja hoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä takaisinsoittoa ja hoitoon pääsyä. 
Noin viidennes palautteista oli asiakkaiden kehittämisideoita ja muita 
palautteita terveysasemille. 

Asiakaskokemusta mitataan NPS (net promoter score) -indeksillä eli 
suositteluindeksillä. Hyvänä tuloksena pidetään yli 50:n NPS-lukemaa. 
Tammikuussa 2022 Ruoholahden terveysaseman fyysisellä vastaano-
tolla käyneiden asiakkaiden NPS-indeksi oli 82 ja Kannelmäen ter-
veysaseman NPS-indeksi oli 49. Vertailtavaa asiakaspalautetietoa ei 
tällä hetkellä ole saatavilla Helsingin omilta terveysasemilta, koska 
asiakaspalautelaitteita ei ole vielä otettu käyttöön koronapandemiasta 
johtuen kaikilla terveysasemilla hygieniasyiden vuoksi. 

THL:n vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden NPS-
suositteluindeksi Helsingin terveysasemien palvelusta oli 73 (n=343), 
kun koko maan keskiarvo oli 78,9 (n=10 931). Vuoden 2022 terveysa-
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semakysely toteutetaan 25.4.–15.5.2022. THL:n valtakunnallinen asia-
kaspalautekoonti on nähtävissä internetissä THL:n verkkosivuilla 

https://thl.fi. 

Palveluja uudistetaan asiakkaiden hoitoon pääsyn parantamiseksi

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tarjota kaikille helsinkiläisille 
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut. Asiakkaiden palvelujen saatavuus on sosiaali- ja terveys-
lautakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimialan ykkösprioriteetteja. Tä-
män takaamiseksi etsitään sekä tutkitaan jatkuvasti eri keinoja nyt ja 
jatkossa.

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamallin ydin on asiakkaan 
tarpeeseen vastaaminen. Tämä toteutetaan hoidon ja palvelutarpeen 
arvioinnilla, jossa asiakas saa tarvittaessa myös yhteyshenkilön ja mo-
niammatillisen tiimin palvelut tarpeensa mukaan. Johtaminen ja tilarat-
kaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimimista asiakkaan parhaaksi, 
itsensä ja toisten johtamista sekä vahvempaa vastuun ottamista asiak-
kaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen jatkuvasta kehittämisestä. 
THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemisen kokonaisvaltai-
sesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja välittömästi ensikontaktissa 
joko yhteisissä toimitiloissa tai moniammatillisena verkostona. Ter-
veysasemat ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointikeskusta.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun sekä helsinkiläisten it-
se- ja omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaan osaan terveyspalvelu-
kysynnästä pyritään jatkossa vastaamaan älykkäiden oirearvioiden ja 
automatiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan koh-
distettua vastaanottotoimintaan. Terveysasemat ovat lisänneet vuosien 
aikana sähköisten palvelujen mahdollisuutta kaikissa asiakaskontak-
teissa: sähköisen yhteydenoton kahdensuuntainen viestintä potilastie-
tojärjestelmässä, chat, chatbot, etälääkäritoiminta sekä Omaolopalve-
lun laajentuminen. Edellä mainituista sähköisistä palveluista ainakin 
chatbot ja Omaolo vapauttavat lääkärien ja hoitajien aikaa potilasta-
paamisiin.

Terveysasemat ja sisätautipoliklinikka -palvelun johtamista on uudistet-
tu, mikä mahdollistaa aikaisempaa vahvemman suunnittelu- ja johta-
mistyön alueellisissa monialaisissa palveluissa. Monialaiseen työhön 
panostetaan hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaamista järkevällä 
työnjaolla muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentami-
sella ja tukipalveluja tehostamalla esimerkiksi lisäämällä farmaseuttien 
ja sihteerien määrää terveysasemilla.

https://thl.fi/
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Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on hankittu rekrytointiapua ulkoisel-
ta palveluntuottajalta ja on käynnistetty henkilöstöresurssipalvelujen 
kanssa hanke, jossa yhtenäistetään rekrytointiprosessit, monipuoliste-
taan markkinointia ja lisätään Helsingin houkuttelevuutta työpaikkana. 
Lääkäreiden rekrytointiin sosiaali-ja terveystoimialan HR-palveluihin on 
palkattu oma rekrytointikonsultti, joka työskentelee rekrytoivien ylilääkä-
reiden tukena ja apuna. Yhteistyössä kehitetään rekrytointikohtaisesti 
markkinointisisältöjä lääkäreiden saatavuuteen. 

Kiireettömään hoitoon pääsyä on vahvistettu vuodesta 2019 tarjoamal-
la tietyille asiakkaille yleislääkärin vastaanotolle palveluseteliä. Palvelu-
seteliä voidaan käyttää esimerkiksi tilapäisissä ruuhkatilanteissa tai sil-
loin, kun terveysasemilla on lääkärivajausta. Palvelusetelillä potilas saa 
tarvitsemansa kiireettömän lääkärin vastaanottopalvelun ja siihen liitty-
vät perustason laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Vuonna 2019 toteu-
tui 1840 yleislääkärin palvelusetelikäyntiä, vuonna 2020 palveluseteli-
käyntejä oli 12 284 ja vuonna 2021 palvelusetelikäyntejä oli 18 354. 
Vuodesta 2020 vuoteen 2021 palvelusetelikäyntien määrä on noussut 
50 prosenttia. 

Lokakuusta 2021 alkaen terveyspalveluja on lisätty ja kiireettömän hoi-
don saatavuutta on parannettu kahden terveysaseman toiminnan to-
teuttamisella ostopalveluna. Hoitoonpääsy näille terveysasemille on ol-
lut omiin terveysasemiin verrattuna nopeampaa. Tarkoituksena on jat-
kossa selvittää tarkemmin, mistä nopeampi hoitoonpääsy johtuu ja siir-
tää mahdollisia parempia toimintamalleja tai niiden osia myös omaan 
toimintaan.

Aloitteessa ehdotetaan, että kiireettömän hoidon jonotilannetta ja toi-
menpiteitä on selvitettävä valtuustolle osana terveydenhuoltolain 12 §:n 
mukaista raporttia. Helsinkiin on luotu hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen (HYTE) kaupunkiyhteinen johtamisen ja koordinoinnin rakenne 
ja toimintatapa (kaupunginhallitus 14.5.2018 § 350). Osana sote-
uudistuksen toimeenpanoa varmistetaan HYTE:n johtamis- ja koordi-
naatiomallin toimivuus uusi lainsäädäntö ja siihen liittyvät tehtävät 
huomioiden. Kaupunginkanslia koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä kaupunkitasoisesti.

Hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus (Stadin HYTE-barometri) 
toimivat terveydenhuoltolain 12 §:n ja jatkossa sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) 6 §:n mukaisina asiakir-
joina. Lainsäädännön mukaan asiakirjat sisältävät kaupungin hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tietoa 
väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Hyvinvointisuunnitelma hyväksy-
tään kaupunginvaltuustossa kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointiker-
tomus on suunnitelman seurantaväline, jolla kerran vuodessa sekä laa-
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jemmin kerran valtuustokaudessa raportoidaan kaupunginvaltuustolle, 
miten suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet sekä mikä 
on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tila.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityislainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Aloitteessa viitattu tervey-
denhuoltolaki 12 § ehdotetaan kumottavaksi, suunnittelua ja seurantaa 
ohjaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 
(612/2021) 6 §. Yksittäisen palvelun seurantaa ei ole tarkoituksenmu-
kaista sisällyttää jatkossakaan hyvinvointikertomukseen, mikäli se ei 
ole osa kaupunkitasoista hyvinvointisuunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotu-
saikatietoja, kuten T3-lukuja, pyritään jatkossakin julkaisemaan Helsin-
gin kaupungin verkkosivulla. Tavoitteena on saada tieto vuorokausittain 
automaattisen päivityksen avulla. Aloitteessa ehdotetun selvityksen te-
keminen Helsingin terveysasemien kiireettömän hoidon ongelmien 
syistä ja tarvittavista ratkaisuista kustannuslaskelmineen sisällytetään 
jatkorahoituksen saaneeseen Tulevaisuuden sote-keskus -
hankkeeseen.

Helsingin terveysasemien ulkoistuskokeilun tulosten arvioinnin yhtey-
dessä kiinnitetään erityistä huomiota kokeilun tuottamaan tietoon ja ko-
kemuksiin kiireettömän hoidon asiakasjonojen purkamisesta, ja vie-
dään mahdolliset hyvät käytännöt kaikkien terveysasemien työhön. 
Samalla kehitetään jatkuvasti oman toiminnan sisällä uusia käytäntöjä 
saatavuuden parantamisen esimerkiksi iltavastaanottoja lisäämällä ja 
digitaalisia palveluita vahvistamalla. Ennen kaikkea on tärkeää korjata 
henkilöstövajetta ennen sen kroonistamista.  

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävän nopealla lääkärin hoitoon pääsyllä on myönteinen vaikutus 
asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 

THK-toimintamalli ja terveys- ja hyvinvointiarvio -työkalu mahdollistavat 
asiakkaiden asioiden arvioinnin kokonaisuutena, havaitsemaan sekä 
löytämään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdistamaan palveluja erityises-
sä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleviin henkilöihin. Terveys- ja hyvin-
vointiarvio -työkalu mahdollistaa myös sen, että suurimmassa hoitove-
lassa olevat asiakkaat voitaisiin poimia niin sanotulla pseudonyymikoo-
dilla ja tunnistaa potilastietojärjestelmästä. Tämän menetelmän laaja-
mittainen käyttö odottaa vielä tietosuojavaltuutetun ennakkokuulemista 
ja kannanottoa.”

Käsittely
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29.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttua asiantuntijaa, eikä tämä siitä syystä osallistunut kokoukseen.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Pentti Arajärvi: Korvataan koko sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto seuraavalla:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle sosialide-
mokraattien ryhmäaloitteesta perusterveydenhuollon kiireettömän hoi-
don jonojen purkamisesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa todetaan pidettävän välttämättömänä, että Helsingin kau-
punki tekee selvityksen terveysasemien kiireettömän hoidon ongelmien 
syistä ja tarvittavista ratkaisuista käyttäen parasta saatavissa olevaan 
taloudellista, tuotantotaloudellista, lääketieteellistä ja oikeudellista tie-
toa ja osaamista sekä liittää selvitykseen laskelman ratkaisujen edellyt-
tämistä taloudellisista resursseista. Aloitteen mukaan kaupungin tulee 
aloittaa toimet, jotta kaupunkilaiset pääsevät kiireettömässä asiassa 
asianmukaisen ammattihenkilön vastaanotolle viimeistään viikossa, 
kun hoito sitä edellyttää. Aloitteen mukaan valmistelu tulee tehdä osa-
na sote-uudistuksen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -
kehittämisohjelmaa. Aloitteen mukaan toimenpiteitä ja jonotilannetta on 
selvitettävä valtuustolle osana terveydenhuoltolain 12 §:n mukaista ra-
porttia.

Helsingin terveysasemien erot ovat suuret kiireettömän hoidon jonojen 
suhteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen ja oh-
jeistuksen perusteella kiireettömien ajanvarausaikojen jonoa lääkäri-
palveluihin mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva 
lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman 
T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. T3-mittauksella seu-
rataan sitä, kuinka monen päivän kuluessa asiakas saa ajan lääkärin 
kiireettömälle vastaanotolle. Kiireettömässä asiassa terveysasemien 
lääkärivastaanoton kolmas vapaa aika oli helmikuussa 2022 keskimää-
rin 32 päivää, vaihteluväli oli 6–90 päivää. 

Vuoden 2022 talousarvion sitovissa tavoitteissa seurataan terveysa-
semien hoitotakuun toteutumista. Hoitotakuuta mitataan kolmella mitta-
rilla: 1. ensikontaktissa toteutunut hoito, 2. kiireellisen hoidon toteutu-
minen ja 3. kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokaudessa.

Ensikontaktissa toteutunut hoito toteutui 1.1.–23.4.2021 ajanjaksolla 83 
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prosenttisesti (tavoite 75 prosenttia). Mittari 1. ei erittele kiireellistä kii-
reettömästä hoidosta, joten sen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä 
jonotusajoista. Kiireellinen hoito toteutuu käytännössä lähes välittömäs-
ti. Mittarin 2. mukainen kiireellinen hoito samana tai seuraavana päivä-
nä toteutui ajanjaksolla 1.1.–23.4.2021 tavoitteiden mukaisesti sekä 
hoitajilla että lääkäreillä 100 prosenttisesti (tavoite molemmilla 80 pro-
senttia). Kiireellinen hoito samana tai seuraavana päivänä toteutui 
ajanjaksolla 24.4.–31.12.2021 tavoitteiden mukaisesti hoitajilla 89 pro-
senttisesti ja lääkäreillä 97 prosenttisesti (tavoite molemmilla 80 pro-
senttia).

Aloitteen kannalta olennaisin kiireetön hoito ajanjaksolla 1.1.–
23.4.2021 toteutui 10 vuorokaudessa hoitajilla 99 prosenttisesti ja lää-
käreillä 84 prosenttisesti (tavoite molemmilla 70 prosenttia). Ajanjaksol-
la 24.4.–31.12.2021 kiireetön hoito toteutui 10 vuorokaudessa tavoittei-
den mukaisesti hoitajilla 78 prosenttisesti ja lääkäreillä 52 prosenttises-
ti, joten tavoite ei toteutunut. 

Aloitteen mukainen selvitys on tarkoituksenmukaista tehdä, kun kiiree-
tön hoito toteutuu ajalliselta kestoltaan puutteellisesti ja T3 seurantaan 
perustuva jonojen seuranta osoittaa terveysasemien välillä vallitsevan 
suuria eroja. Erojen voidaan olettaa johtuvan esimerkiksi työn johtami-
sesta ja organisoinnista, rekrytointivaikeuksista, työilmapiiristä, tarkoi-
tuksenmukaisen työnjaon puutteista sekä siitä, ettei alueiden väestöra-
kenteiden eroihin ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Tavoitteena tulee 
kiireettömässä hoidossa olla pääsy vastaanotolle viikossa, kun hoito si-
tä edellyttää. Hoidon tasoon ei näytä kohdistuvan kritiikkiä, vain jonoi-
hin ja muuhun kestoon. Toimialan palveluissa, erityisesti terveysasemil-
la tehdään tieteellinen ulkoinen auditointi erityisesti jono-ongelman sel-
vittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Samalla tulee arvioida toimenpiteiden 
kustannusvaikutukset."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään Terveys- ja hyvinvointivaiku-
tusten arviointi -otsikkoa ennen seuraava kappale:

"Helsingin terveysasemien ulkoistuskokeilun tulosten arvioinnin yhtey-
dessä kiinnitetään erityistä huomiota kokeilun tuottamaan tietoon ja ko-
kemuksiin kiireettömän hoidon asiakasjonojen purkamisesta, ja vie-
dään mahdolliset hyvät käytännöt kaikkien terveysasemien työhön. 
Samalla kehitetään jatkuvasti oman toiminnan sisällä uusia käytäntöjä 
saatavuuden parantamisen esimerkiksi iltavastaanottoja lisäämällä ja 
digitaalisia palveluita vahvistamalla. Ennen kaikkea on tärkeää korjata 
henkilöstövajetta ennen sen kroonistamista."
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Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 3:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Korvataan Kiireettömään hoitoon pää-
syn ongelmien syitä -otsikon alla olevan neljännen kappaleen ensim-
mäinen lause seuraavalla: "Lääkäri- ja hoitajatyövoimaa on ollut va-
kanssimäärään nähden kuitenkin aiempaan verrattuna kohtuullisen hy-
vin saatavilla."

Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki

Vastaehdotus 4:
Sinikka Vepsä: Lisätään sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon 
loppuun seuraava:

"Helsingin kaupunki päättää aloitteen mukaisesti aloittaa toimet, jotta 
kaupunkilaiset pääsevät kiireettömässä asiassa asianmukaisen am-
mattihenkilön vastaanotolle viimeistään viikossa, kun hoito sitä edellyt-
tää. Osana näitä toimia kaupunki tekee selvityksen terveysasemien kii-
reettömän hoidon ongelmien syistä ja tarvittavista ratkaisuista sekä liit-
tää selvitykseen laskelman ratkaisujen edellyttämistä  taloudellisista re-
sursseista. Selvitys tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä."

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestyk-
sien tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 10
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Seija Muuri-
nen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 3
Pentti Arajärvi, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Seija Muuri-
nen, Touko Niinimäki, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Meri Valkama

Tyhjä: 2
Pentti Arajärvi, Sinikka Vepsä

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen 2 äänin 11 - 0 (tyhjää 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen 3. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sinikka Vepsä)

Jaa-äänet: 7
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Mikko 
Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 4
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Kati Juva, Touko Niinimäki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
4 (tyhjää 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

15.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 287
V 18.5.2022, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi 
ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin 
tilaisuuksissa

HEL 2022-004006 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupun-
ginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Asko-Seljavaara ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että luovutaan ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kas-
visruokia kaupungin tilaisuuksissa.

Helsingin kaupungin tarjoilulinjauksen mukaan kaupungin tilaisuuksissa 
ei enää tarjoilla lihatuotteita. Päätös perustuu tietoihin ruoan ilmasto-
vaikutuksista. Tutkimusten mukaan suurin osa ruoan ilmastovaikutuk-
sista muodostuu alkutuotannossa, missä suurimpana tekijänä on lihan 
tuotanto (https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-
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/artikkeli/ab196e68-c632-4bef-86f3-18b5ce91d655/ilmastomyotainen-
ruoka.html).  

Tarjoilulinjaus ei itse asiassa tarkoita, että kaupungin tilaisuuksissa tar-
joiltaisiin vain kasvisruokia. Tilaisuuksissa voidaan edelleen käyttää 
kananmunia ja maitotuotteita. Ainoastaan kahvimaito korvataan kaura-
juomalla.  Myös vastuullisesti pyydettyä lähikalaa on mahdollista tarjoil-
la. 

Kaupunki ei voi päättää, että tarjoiluissa suositaan kotimaisia tuotteita, 
sillä kaupungin kaikkia hankintoja ohjaavan hankintalain mukaan han-
kinnan perusteena ei voi olla alkuperämaa. Näin ollen kotimaisuus ei 
voisi olla kriteerinä, vaikka tilaisuuksissa tarjoiltaisiin lihaa. Sen sijaan 
linjauksen mukaan tarjoiluissa suositaan sesongin mukaisia kasviksia, 
joihin usein kuuluvat mm. kotimaiset juurekset, marjat ja sienet. Koti-
mainen härkäpapu ja kaura ovat yleisesti käytettyjä raaka-aineita kas-
visruoissa. Suosimalla tarjoiluissa kaurajuomaa tuetaan usein niin 
ikään kotimaisia viljelijöitä.  

On myös huomioitava, että kaupungin tarjoilulinjauksen tavoitteena on 
huomioida myös muita ympäristönäkökulmia; linjaus on yksi Helsingin 
kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteistä ja sen myötä tilai-
suuksissa luovutaan paitsi lihan tarjoamisesta myös kertakäyttöisten 
astioiden ja aterimien käytöstä. Tämän lisäksi linjaus sisältää ohjeistuk-
sia tarjoiluista aiheutuvan ruokahävikin vähentämiseksi. Helsinki on 
myös vuodesta 2013 lähtien ollut Reilun kaupan kaupunki. Tämä pyri-
tään jatkossa ottamaan tarjoiluissa entistä paremmin huomioon. 

Linjaus koskee ainoastaan kaupungin järjestämiä tilaisuuksia. Linjaus 
ei koske kaupungin eri palveluissa järjestettäviä ruokatarjoiluja, kuten 
päiväkodeissa, kouluissa tai palvelutaloissa tapahtuvaa ruokailua. Lin-
jaus ei myöskään koske henkilöstöravintoloita. 

Aloitteessa todetaan, että marraskuussa 2021 tehty päätös on tehty il-
man valtuuston hyväksyntää. Kansliapäällikkö on tehnyt asiasta pää-
töksen 28.10.2021 § 220. Kansliapäällikön päätöksen toimivaltaperus-
teena on hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta, jonka 
mukaan kansliapäällikkö antaa toimialajohtajalle, liikelaitoksen johtajal-
le ja muille vastuuhenkilöille tarvittaessa menettelytapaohjeita ja mää-
räyksiä sekä antaa hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Linjausta 
kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoilusta on pidettävä menettely-
tapaohjeena, jonka antamiseen kansliapäälliköllä on toimivalta. Kau-
punginhallitus hylkäsi 10.1.2022 § 18 kansliapäällikön päätöksestä teh-
dyn oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudesta puhelimitse saadun tiedon 
mukaan päätöksestä ei ole valitettu, joten kansliapäällikön päätös on 
lainvoimainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
Johanna af Hällström, tiimipäällikkö, puhelin: 040 334 5498

Johanna.afHallstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 288
V 18.5.2022, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimaran-
nan kohentamisesta

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Kopra ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Munkkiniemen uimarantaa kohennetaan rakentamalla nykyisen 
huoltorakennuksen tilalle uusi rakennus, jossa on naisille ja miehille 
erilliset pukeutumistilat, pukukaapit ja peseytymistilat sekä vesi- ja vie-
märiverkkoon kytketyt wc-tilat.

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla 
varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjel-
massa. Jos Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen 
katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella kau-
pungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta kokonaisuutena, 
jotta alueellinen tasa-arvo toteutuu myös huoltorakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun 
alussa. Se on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jopa parempi 
kuin muut kaupungin ylläpitämät uimarantojen huoltorakennukset. Ra-
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kennuksessa on lämpimät suihkut sekä puku- ja peseytymistilat omilla 
ovillaan. Huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja siisteyteen vaikut-
taa se, että se on usein ilkivallan kohteena. Ilkivallan jälkiä pyritään 
poistamaan sitä mukaa kun niitä tulee.

Huoltorakennus suljetaan iltakuudelta. Uimarannalle on sijoitettu baja-
maja palvelemaan rannan käyttäjiä tämän jälkeen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnon mukaan bajamajan korvaamista ns. city-
vessalla voidaan selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Maksuton ja esteetön, ympäri vuorokauden ja vuoden käytet-
tävissä oleva cityvessa voisi palvella sekä uimarannan että rantareitin 
käyttäjiä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pia Kopran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 8

HEL 2021-011270 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Munkkinimen uimarannan ja huoltorakennuksen uudistamiseen ei olla 
varauduttu vuoden 2022 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjel-
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massa. Jos Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen uusiminen 
katsotaan tarpeelliseksi, on samassa yhteydessä syytä tarkastella Hel-
singin kaupungin ylläpitämien uimarantojen uudistamistarvetta koko-
naisuutena, jotta alueellinen tasa-arvoisuus toteutuu myös uimaranto-
jen palvelurakennusten osalta.

Munkkinimen uimarannan huoltorakennus on rakennettu 2000-luvun 
alussa. Huoltorakennus on palveluiltaan yhdenmukainen ja osittain jo-
pa parempi kuin muut Helsingin kaupungin ylläpitämät uimarantojen 
huoltorakennukset. Huoltorakennuksessa on lämpimät suihkut sekä 
puku- ja peseytymistilat omilla ovillaan. Huoltorakennus suljetaan klo 
18 ja uimarannalle on sijoitettu bajamaja palvelemaan rannan käyttäjiä 
tämän jälkeen. Bajamaja edistää uimaranta-alueen yleistä siisteyttä. 
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun ci-
tyvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

Munkkinimen uimarannan huoltorakennuksen yleiseen ilmeeseen ja 
siisteyteen vaikuttaa se, että rakennus on usein ilkivallan kohteena. Il-
kivallan jälkiä pyritään poistamaan sitä mukaa, kun niitä tulee. 

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teetti 2017 uima-
rantoja, uimapaikkoja sekä talviuintia koskevan turvallisuusasiakirjan. 
Kyseisessä selvityksessä Munkkinimen uimarannan turvallisuusasiat 
raportoitiin olevan kunnossa. 
Turvallisuusasiakirjaa on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan uimaranta-
toiminta on kannatettavaa virkistystoimintaa. Liikuntapalvelukokonai-
suuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä määritellään 
liikunnan palvelustrategiassa siten, että uimarantatoiminta katsotaan 
omaehtoisen liikkumisen edistämiseksi, joka tuotetaan liikuntapalvelui-
den omana palveluna samoin kuin esimerkiksi hiihtoladut ja ulkoilua-
lueiden ylläpito.

Käsittely

18.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: 
POISTETAAN KAPPALE (3) KAKSI VIIMEISTÄ LAUSETTA
Liikuntapalvelukokonaisuus puoltaa ajatusta siitä, että niin kutsutun ci-
tyvessan rakentamista alueelle tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympä-
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ristön toimialan kanssa. Maksuton ja esteetön cityvessa on koko vuo-
rokauden ja ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä, joka palvelisi 
paitsi liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita 
myös kaupunkiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä. 

JA LISÄTÄÄN LAUSEET:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulee 
rakentaa maksuton ja esteetön cityvessa, joka on koko vuorokauden ja 
ympäri vuoden käytettävissä oleva käymälä. Se palvelee paitsi liikunta-
palvelukokonaisuuden ylläpitämän rannan asiakkaita myös kaupun-
kiympäristön ylläpitämän rantareitin käyttäjiä.

Teija Makkosen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi
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§ 289
V 18.5.2022, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta 
maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula ja 29 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Käpylän liikuntapuistossa sijaitsevalle betoniseinälle 
avataan maalipurkkiroskiksilla varustettu luvallinen maalauspaikka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan kannattanut maa-
lauspaikan perustamista Käpylän liikuntapuistoon ja pitää aloitteessa 
ehdotettua sijaintia hyvänä. Myös kaupunkiympäristön toimiala, joka 
hallinnoi osaa betoniseinästä, pitää paikkaa sopivana graffitiseinälle. 
Betoniseinään on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos, mutta sen 
päälle maalaaminen on mahdollista. Maalaamisesta syntyvää jätettä, 
erityisesti maalipurkkeja varten betoniseinän lähelle tulee hankkia sopi-
vat jäteastiat. Maalauspaikan ylläpitäminen vaatii säännöllisiä hoitotoi-
menpiteitä.

Nuorisopalvelujen katutaidetoimisto on jo vuosia tehnyt töitä laillisten 
maalauspaikkojen eteen. Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä 11 lu-
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vallista graffitiseinää, jotka painottuvat voimakkaasti Itä-Helsinkiin. Kä-
pylän liikuntapuistoon sijoittuva graffitiseinä parantaa maalauspaikkojen 
alueellista jakautumista. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 21

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perusta-
mista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan so-
piva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messu-
keskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä 
alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -
kenttä. 

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoni-
seinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelu-
kokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoimin-
nan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. 
Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betoni-
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seinän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan yl-
läpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kau-
punkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paik-
ka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffiti-
seinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffiti-
seinää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kon-
tula, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jot-
ka ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuori-
sopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys 
kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toi-
mintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten 
positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoi-
misto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 290
V 18.5.2022, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan 
ulottamisesta 74 ikävuoteen asti

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
rintasyöpäseulonnan ulottamista 74 ikävuoteen asti. 

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
katsoo, että rintasyöpäseulontojen laajentamisessa tulee edetä valta-
kunnallisten linjausten mukaisesti. Helsinki on valmis osaltaan osallis-
tumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimimaan 
tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.  
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2 luvun 23 §:n ja valtioneuvoston 
asetuksen 2 §:n mukaisesti rintasyöpäseulonta on järjestettävä 50-69-
vuotiaille naisille 20-26 kuukauden välein. Suomen Syöpärekisteri ei 
varsinaisesti suosittele seulonnan laajentamista. Laajentamisen harkin-
ta ja suunnittelu edellyttää riittävän luotettavia kustannusvaikuttavuu-
den ja kansainvälisen tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuk-
sia.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston 
lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. Vanhusneu-
vosto puoltaa seulontoja ilman yläikärajaa.    

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Lausunto, Vanhusneuvosto, 14.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2022 § 38

HEL 2021-014042 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 17 muun valtuutetun rintasyöpäseulonnan ulottamista 
74:ään ikävuoteen asti koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lau-
sunnon:

”Aloitteessa esitetään rintasyöpäseulonnan ulottamista Helsingissä 
74:ään ikävuoteen asti.
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Rintasyöpä on Suomessa kuten muissakin länsimaissa naisten yleisin 
syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 5000 uuttaa rintasyöpää. 
Seulontaikäisten naisten rintasyövistä noin kaksi kolmasosaa löydetään 
seulonnassa.

Vuosina 1992–2003 seulontaan kutsuttujen naisten kuolleisuus rinta-
syöpään oli 22 prosenttia pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa seu-
lontaa ei olisi järjestetty. Seulontaan osallistuneiden kuolleisuus oli vas-
taavasti 28 prosenttia pienempi. Seulonnan vaikutusta rintasyöpäkuol-
leisuuteen on tutkittu myös myöhemmin 2000-luvulla, ja tulos on pysy-
nyt ennallaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa seulonnan on todettu 
vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta myös 70–74-vuoden iässä. Suo-
men Syöpärekisteri ei varsinaisesti suosittele seulonnan laajentamista, 
mutta sen näkemyksen mukaan seulonnan laajentamista tähän ikä-
ryhmään tulisi jatkossa pohtia. Tällainen harkinta edellyttää riittävän 
luotettavien kustannusvaikuttavuusanalyysien toteuttamista. Seulon-
taohjelman uudistusten tarkempi suunnittelu vaatii riittäviä kansainväli-
sen tason tutkimustietoja sekä vastaavia mallinnuksia myös eri maiden 
omissa oloissa. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 23 §:n nojalla on säädetty valtioneu-
voston asetus seulonnoista. Asetuksen 2 §:ssä säädetään valtakunnal-
lisista seulonnoista. Tämän mukaisesti rintasyöpäseulonta on järjestet-
tävä 50–69 -vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneille naisille, 
20–26 kuukauden välein. Aloitteessa ehdotetut ikäluokat 70–74-
vuotiaat eivät siis kuulu lakisääteisen seulonnan piiriin. 

Kunta voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös oh-
jelmaa täydentäviä seulontoja. Tällöin kunnan tulee ennen seulonnan 
aloittamista arvioida, minkälaisia vaatimuksia seulonta asettaa tervey-
denhuollon palvelujärjestelmälle ja miten seulonta siihen vaikuttaa. Ar-
vioon tulee sisällyttää seulottavaa tautia, sen esiintyvyyttä ja hoitoa, 
seulontamenetelmiä, seulonnan vaikuttavuutta, organisoimista, koko-
naiskustannuksia sekä seulontaan liittyviä eettisiä kysymyksiä koskeva 
tarkastelu. Lisäksi säteilylle altistavan seulonnan toimeenpanoa varten 
on aina laadittava seulontaohjelma, joka on esitettävä Säteilyturvakes-
kuksen tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista.

Naisikäluokkien 70–74 vuotta suuruus on Helsingissä 18 620 eli vuosit-
tain seulontakohorttiin kuuluvia on noin 9000. Tällöin 70 % seulonta-
aktiivisuudella tehtäisiin vuodessa noin 6000 seulontamammografiaa, 
joiden kustannus olisi noin 150 000 euroa vuodessa. Vuonna 2006 ter-
veydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta arvioi, että ikäluo-
kassa 60–69 vuotta seulonta voi vuodessa estää yhden rintasyöpäkuo-
leman noin 6 100 seulontaohjelmaan kuuluvaa naista kohden.
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Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tähän asti pyritty yhdenmu-
kaisiin seulontakäytäntöihin. Rintasyövän mammografiaseulonta teh-
dään kaikissa HYKS-alueen kunnissa 50–69-vuotiaille kahden vuoden 
välein seulonta-asetusta noudattaen. Tiedossa ei ole, että missään 
muussakaan Suomen kunnassa poikettaisiin asetuksen ikärajoista. 
1.1.2023 myös seulontojen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 
Helsinkiä lukuun ottamatta. Helsingin nykyisen palveluntuottajan kans-
sa tehty 31.12.2022 saakka voimassa oleva sopimus koskee lakisää-
teisiä ikäluokkia. Sopimuksessa on kahden vuoden optio vuosille 
2023–2024. Sopimuksessa ei ole otettu huomioon mahdollista seulon-
taikäluokkien laajennusta. Helsinki voi edistää asiaa ehdottamalla sosi-
aali- ja terveysministeriölle seulonta-asetuksen mahdollista muuttamis-
ta aloitteessa esitetyn mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan 
nostamista 74:ään vuoteen harkinnan arvoisena, mutta katsoo, että 
asiassa pitäisi edetä valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja odottaa 
mahdollista seulonta-asetuksen muutosta. Helsinki on valmis osaltaan 
osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen ja toimi-
maan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Syöpäseulonnoilla voidaan saavuttaa myös muita etuja kuolleisuusvai-
kutuksen lisäksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty seulontaohjelma lisää 
kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Tutkitta-
ville oikea negatiivinen testitulos antaa turvallisuuden tunteen ja vähen-
tää huolestuneisuutta. Seulontojen muita etuja ovat esimerkiksi potilai-
den kärsimyksen vähentäminen parantavan hoidon avulla, säästävät 
leikkaukset ja liitännäishoitojen pienentynyt tarve. Lisäksi syöpien hoi-
taminen varhaisessa vaiheessa säästää yhteiskunnan resursseja, kos-
ka potilaiden hoitoaika on lyhyempi ja hoito kevyempi kuin edenneen 
syövän hoito.

Hyötyjen lisäksi rintasyövän seulonta aiheuttaa myös haittoja. Yksi vii-
destä seulontaan säännöllisesti osallistuvasta naisesta lähetetään vä-
hintään kerran tarpeettomasti jatkotutkimuksiin. Seulonnassa myös to-
detaan pieniä varhaisessa vaiheessa olevia kasvaimia, joista osa ei oli-
si aiheuttanut oireita naisen elinaikana.”  

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Daniel Sazonov: Lisätään Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen olevan kappaleen loppuun: Helsinki on valmis 
osaltaan osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisen arvion tekemiseen 
ja toimimaan tarvittaessa esimerkiksi pilottina ikärajan nostolle.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 2:
Jäsen Sinikka Vepsä: Korvataan Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa ennen oleva kappale seuraavalla: Sosiaali- ja terveys-
lautakunta pitää rintasyövän seulonnan ikärajan nostamista 74:ään 
vuoteen hyvänä parannuksena.

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Sinikka Vepsä)

Jaa-äänet: 6
Sami Heistaro, Kati Juva, Minna Lindgren, Mikko Paunio, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Maaret Castrén, Matti Niiranen

Poissa: 1
Laura Korpinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
4 (tyhjä 2 ja poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun lausunnon.

15.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 291
V 18.5.2022, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysam-
bulanssista

HEL 2022-000710 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
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan mielenterveysambulanssin käyttöönoton selvittämistä ja pilot-
tikokeilua.    

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa resursseja aloit-
teessa ehdotettuun palveluun. Mahdollisuuksia kotiin vietävien kiireel-
listen mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi voidaan kuitenkin selvit-
tää yhteistyössä HUSin kanssa.     
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Psykiatria- ja päihdepalveluihin on lisätty joustavia matalan kynnyksen 
palveluja ja kotiin vietäviä palveluja. Mielenterveyspalvelujärjestelmä on 
monikanavainen. Palveluja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kau-
pungin toimijoiden, HUSin sekä potilas- ja omaisjärjestöjen kanssa. 
Ensihoidon ja päivystyksen järjestää HUS.  

Kiireellisen hoidon tarpeessa on mahdollisuus hakeutua lähetteettä 
suoraan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteisiin tai yhteis-
päivystykseen. Helsingissä psykiatrian erikoistason päivystykseen pää-
see ilman lähetettä vuorokauden ympäri. Sosiaali- ja kriisipäivystys ar-
vioi kiireellisen sosiaalityön tarpeen ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin 
pääasiassa virka-ajan ulkopuolella. Kriisipäivystys on ympärivuorokau-
tinen psykososiaalisen tuen yksikkö. Asumispalveluihin lisätään psy-
kiatrian liikkuvaa palvelua ja hoitoon sitouttavaa työtä.    

Mieli ry:n Kriisipuhelin, Tukinetti ja Sekasin-chat, Itsemurhien ehkäisy-
keskus ja SOS-kriisikeskus tarjoavat apua itsetuhoisuuteen. Palveluoh-
jausta ja tietoa on saatavissa myös Mielenterveyden keskusliiton neu-
vontapuhelimesta ja chatistä sekä HUSin Mielenterveystalosta.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.03.2022 § 54

HEL 2022-000710 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän ja 15 muun valtuutetun mie-
lenterveysambulanssia koskevasta valtuustoaloitteesta:

”Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää mielenterveysambulanssin 
käyttöönottoa ja toteuttaa pilottikokeilun hätätilanteissa palvelevasta 
mielenterveysambulanssista. Ambulanssi tarjoaisi apua akuutteihin 
mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen ja tilanteisiin, joissa potilas it-
se tai hänen läheisensä ovat vaarassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että psykiatria- ja päihdepalvelui-
hin on lisätty joustavia matalan kynnyksen palveluja ja kotiin vietäviä 
palveluja. Kiireelliseen hoitoon pääsee nopeasti eri kanavia pitkin. So-
siaali- ja terveyslautakunta ei kannata resurssien kohdentamista aloit-
teessa esitettyyn palveluun, mutta katsoo, että on selvitettävä muita 
mahdollisuuksia kotiin vietävien kiireellisten mielenterveyspalvelujen 
kehittämiseksi. Selvitystyö tulee tehdä yhteistyössä HUSin kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että kotiin vietävien kiireellisten 
mielenterveyspalveluiden turvaaminen on vaikeaa nykytilanteessa, jos-
sa poliisi on muuttanut käytäntöään virka-avun antamisesta. Tämä vai-
keuttaa vaikeasti sairaan ja mahdollisesti itsetuhoisen ihmisen saamis-
ta hoitoon.

Mielenterveyspalvelujärjestelmä on monikanavainen ja palveluja suun-
nitellaan ja toteutetaan yhdessä kaupungin toimijoiden, Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja potilas- ja omaisjärjestöjen 
kanssa. Helsinkiläisten ensihoidon ja päivystyksen järjestää HUS.

Kiireellisen hoidon tarpeessa helsinkiläisillä on mahdollisuus hakeutua 
lähetteettä suoraan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteisiin 
tai yhteispäivystykseen. Helsingissä psykiatrian erikoistason päivystyk-
seen pääsee ilman lähetettä ympäri vuorokauden. Sosiaali- ja kriisipäi-
vystys arvioi kiireellisen sosiaalityön tarpeen ja ryhtyy tarvittaessa toi-
menpiteisiin pääasiassa virka-ajan ulkopuolella. Kriisipäivystys on ym-
pärivuorokautinen psykososiaalisen tuen yksikkö. Asumispalveluihin ol-
laan lisäämässä psykiatrian liikkuvaa palvelua ja hoitoon sitouttavaa 
työtä.

Mieli ry:n Kriisipuhelin, Tukinetti ja Sekasin-chat sekä Itsemurhien eh-
käisykeskus ja SOS-kriisikeskus tarjoavat apua itsetuhoisuuteen. Myös 
Mielenterveyden keskusliitolla on neuvontapuhelin ja chat. HUSin Mie-
lenterveystalosta löytää tietoa ja palveluohjausta.
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Itsetuhoisen potilaan somaattisen ja psykiatrisen ensihoidon tarpeen ja 
kiireellisyyden arvioi lääkäri. Keskeytyneen itsemurhayrityksen yhtey-
dessä potilas tulee aina kuljettaa päivystykseen. Itsemurhaa yrittäneen 
potilaan psykiatrinen arvio tulee tehdä psykiatrian erikoislääkärin tai 
psykiatriaan perehtyneen lääkärin johdolla. Itsemurhaa yrittänyt nuori 
on ohjattava aina erikoissairaanhoidon arvioon.

Psykiatria- ja päihdepalveluihin on lisätty joustavia matalan kynnyksen 
palveluja ja kotiin vietäviä palveluja. Kiireelliseen hoitoon pääsee no-
peasti eri kanavia pitkin. Ympärivuorokautisen mielenterveysambulans-
sin toimintaan olisi resursoitava 8–10 sairaanhoitajaa ja lääkäripalvelut. 
Toiminnalla mahdollisesti saavutettavissa oleva lisäarvo jäisi todennä-
köisesti kustannuksia vähäisemmäksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta pi-
tää sekä kriisitilanteiden kehittymisen ehkäisemistä että sujuvaa palve-
lujen saamista kriisitilanteissa tärkeänä, mutta on vaikuttavampaa koh-
dentaa käytettävissä olevat voimavarat olemassa olevien palvelujen 
vahvistamiseen ja niiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantami-
seen. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Itsemurhat aiheuttavat merkittäviä kansanterveydellisiä ja -taloudellisia 
menetyksiä ja runsaasti inhimillistä kärsimystä sekä itsemurhan tehnei-
den läheisten että itsemurhien kanssa muuten tekemisiin joutuvien pa-
rissa. Itsemurhaa yrittäneet kärsivät yleensä mielenterveyden häiriöistä 
ja päihdeongelmista. Ne tulee diagnosoida ja hoitaa asianmukaisesti. 
Myös itsemurhien ennaltaehkäisyä sekä potilaiden arviointi- ja hoito-
menetelmiä tulee kehittää.”

Käsittely

15.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Muutetaan lausuntoehdotuksen toisen kappa-
leen viimeinen virke seuraavasti: "Sosiaali- ja terveyslautakunta ei kan-
nata resurssien kohdentamista aloitteessa esitettyyn palveluun, mutta 
katsoo, että on selvitettävä muita mahdollisuuksia kotiin vietävien kii-
reellisten mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi. Selvitystyö tulee teh-
dä yhteistyössä HUSin kanssa."

Lisätään lausuntoehdotuksen toisen kappaleen jälkeen uusi kappale: 
"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että kotiin vietävien kiireellisten 
mielenterveyspalveluiden turvaaminen on vaikeaa nykytilanteessa, jos-
sa poliisi on muuttanut käytäntöään virka-avun antamisesta. Tämä vai-
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keuttaa vaikeasti sairaan ja mahdollisesti itsetuhoisen ihmisen saamis-
ta hoitoon."

Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäinen vir-
ke seuraavasti: "Kiireellisen hoidon tarpeessa helsinkiläisillä on mah-
dollisuus hakeutua lähetteettä suoraan matalan kynnyksen mielenter-
veyspalvelupisteisiin tai yhteispäivystykseen."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Ahto Apajalahden vas-
taehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

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

01.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 292
Täydennys Helsingin edustajiin kuuden suurimman kaupungin luot-
tamushenkilöjohdon tapaamisessa Tampereella 10.–11.5.2022

HEL 2022-003574 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus täydensi aiempaa päätöstään nimetä Helsingin 
edustajat Tampereella 10.–11.5.2022 pidettävään kuuden suurimman 
kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

Helsingin edustajaksi tapaamiseen nimetään aiemmin nimettyjen lisäk-
si Juhani Strandén.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että aiemmin nimetyn Daniel Sazono-
vin sijaan tilaisuuteen osallistuu Matias Pajula.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että aiemmin nime-
tyn Daniel Sazonovin sijaan tilaisuuteen osallistuu Matias Pajula.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.3.2022
2 Ohjelma - Kuusi suurinta Tampereella toukokuu 2022 uusi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tampereen kaupunki Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään nimetä Helsingin 
edustajat Tampereella 10.–11.5.2022 pidettävään kuuden suurimman 
kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

Helsingin edustajaksi tapaamiseen nimetään aiemmin nimettyjen lisäk-
si Juhani Strandén.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijän perustelut

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen jär-
jestetään Tampereella 10.–11.5.2022. Tapaamisen tarkoituksena on 
keskustella kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista ja 
kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tilaisuus kestää lounaasta lounaa-
seen.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset 
korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 11.4.2022 (§ 272) nimennyt edustajat tapaami-
seen. Edustajiksi nimettiin

 Pentti Arajärvi
 Minja Koskela
 Björn Månsson
 Daniel Sazonov
 Maarit Vierunen
 Amanda Pasanen

Päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että perussuomalaisten edustajaa ei 
epähuomiossa esitetty asian käsittelyn yhteydessä. Tällä päätöksellä 
kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään nimeämällä perus-
suomalaisten varavaltuutetun Juhani Strandénin Helsingin edustajaksi 
tapaamiseen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 8.3.2022
2 Ohjelma - Kuusi suurinta Tampereella toukokuu 2022 uusi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tampereen kaupunki Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 272

HEL 2022-003574 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Tampereella 10.- 11.5.2022 pidettävään kuu-
den suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seu-
raavat edustajat: 

 Pentti Arajärvi
 Minja Koskela
 Björn Månsson
 Daniel Sazonov
 Maarit Vierunen
 Amanda Pasanen

Käsittely

11.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Pentti Arajärven.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Minja Koskelan. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Björn Månssonin. 
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta 
nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
nimetä edustajaksi Amanda Pasasen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi
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§ 293
Sijoitus Suomi-rata Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon vuonna 2022

HEL 2022-004095 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yhteensä 197 143,00 euron sijoituk-
sen tekemisen Suomi-rata Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hastoon ja myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
käytettäväksi vuoden 2022 talousarviomäärärahoja 197 143,00 euroa 
sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut 
kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitussuunnitelma Suomi-rata Oy
2 Rahoituskutsu Suomi-rata Oy 17.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomi-rata Oy

Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-
Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raidelii-
kenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi 
tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen 
mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja 
muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 14,39 %. Muut omistaja ovat 
Suomen valtio (51,00 %), Finavia Oyj (10,34 %), Tampereen kaupunki 
(7,19 %), Vantaan kaupunki (7,19 %), Lahden kaupunki (2,18 %), Jy-
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väskylän kaupunki (1,28 %), Hämeenlinnan kaupunki (1,23 %), Porin 
kaupunki (0,77 %), Vaasan kaupunki (0,61 %), Oulun kaupunki (0,58 
%), Seinäjoen kaupunki (0,57 %), Riihimäen kaupunki (0,52 %), Kokko-
lan kaupunki (0,32 %), Akaan kaupunki (0,31 %), Janakkalan kunta 
(0,30 %), Nokian kaupunki (0,30 %) Ylöjärven kaupunki (0,30 %), Kan-
gasalan kaupunki (0,29 %), Pirkkalan kunta (0,18 %), Oriveden kau-
punki (0,08 %) ja Parkanon kaupunki ( 0,06 %).

Kaupungin sitoutuminen yhtiön rahoittamiseen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2020, § 96, että kaupunki lähtee 
osakkeenomistajaksi Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan 
lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan 
hankeyhtiöön (Suomi-rata Oy), ja että kaupunki merkitsee perustetta-
van hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä 
enintään 24 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020, § 187 täytäntöönpanopäätökses-
sään merkitä yhtiön osakkeita enintään 400 000 eurolla.

Konsernijaosto päätti 6.4.2020, § 32 hyväksyä kaupungin osalta Suo-
mi-rata Oy:n osakassopimuksen, jossa on sovittu osakkaiden sitoutu-
misesta hankkeen rahoitukseen.

Osakassopimus allekirjoitettiin 2.12.2020, ja sen mukaan kaupungin 
merkitsi 222 567 osaketta yhteensä 314 932,31 eurolla.

Helsingin kaupungin enimmäisrahoitusosuus osakassopimuksen mu-
kaan on yhteensä 22 256 700,00 euroa.  Osuus sisältää kaupungino-
suuden arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä hankeyhtiön toi-
minnanaikaisista kustannuksista. Rahoitusosuus jakautuu osakassopi-
muksessa esitetyn karkean arvion mukaan noin 11 vuodelle, mutta on 
riippuvainen siitä, kuinka paljon nopeammin hankkeen suunnittelua 
pystytään käytännössä viemään eteenpäin.

Osakassopimuksen perusteella kunkin osakkaan osalta rahoitussitou-
mus on enimmäismäärä, eikä osakkailla ole osakassopimuksen nojalla 
velvollisuutta rahoittaa yhtiötä enimmäismäärää enempää. Hankeyhtiön 
arvonlisäverotukselliseen kohteluun liittyvä epävarmuus pyritään rat-
kaisemaan siten, että tosiasiallinen kustannusvastuu hankeyhtiön ra-
hoituksesta valtion ja kuntaosakkaiden välillä toteutuu mahdollisimman 
pitkälle rahoituskustannusten jaosta sovitun mukaisesti.

Lisärahoitus edellyttää uusia erillisiä neuvotteluja ja päätöksiä. Vastaa-
vasti hankkeen toteutusvaiheen rahoitukseen osallistuminen edellyttää 
erillisiä päätöksiä.
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EU-tukirahoitus

Yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti Euroopan Unionin 
Verkkojen Eurooppa -rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia 
taloudellisia tukia ja avustuksia. Yhtiökokous päättää mahdollisen tuki-
rahoituksen vaikutuksesta osakkaiden rahoitussitoumuksiin, lähtökoh-
tana tukea vastaavien rahoitusosuuksien palauttaminen, jos yhtiöllä ei 
ole rahoitusvajetta tai vastaavasti rahoitusvajeen kattaminen, jos yhtiöl-
lä sitä on.

Kaupungin rahoitus vuonna 2022

Yhtiön hallitus käsitteli 26.8.2021 yhtiön osakkailta perittävää rahoitusta 
oheisen liitteenä 1 olevan rahoitussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 
2022 rahoituksen kokonaistarpeen osalta yhtiön hallitus on pitäytynyt 
osakassopimuksen mukaisessa 2,74 milj. eurossa. Rahoituskutsut voi-
daan tehdä vuoden aikana useammassa, mutta kuitenkin enintään 
kolmessa erässä tehokkaan kassanhallinnan toteuttamiseksi. Helsingin 
kaupungin osuus omistusosuuden mukaan vuoden 2022 kokonaisra-
hoitussummasta on 394 286,00 euroa.

Suomi-rata Oy:n hallitus on päättänyt toteuttaa ensimmäisen kahdesta 
vuoden 2022 aikana tehtävästä rahoituskutsusta oheisen liitteenä 2 
olevan rahoituskutsun mukaisesti. Vastikkeeton sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon tehtävä rahoitus kokonaismäärältään 
1 369 863,00 euroa perustuu Suomi-rata Oy:n osakkaiden väliseen 
osakassopimukseen ja osakkaille esitettyyn rahoitussuunnitelmaan 
vuodelle 2022. Helsingin kaupungin osuus omistusosuuden mukaan on 
197 143,00 euroa eräpäivällä 27.5.2022. Rahoitussuunnitelman mukai-
sesti Helsingin kaupungille jää vielä vuodelle 2022 myöhemmin mak-
settava osuus 197 143,00 euroa, josta yhtiö lähettää erillisen rahoitus-
kutsun vuoden 2022 aikana.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoas-
taan silloin, kun tuensaaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto 
EUVL [2016] C 262/01, kohta 6).

Suomi-rata Oy:n toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä 
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yh-
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tiö ei siten lähtökohtaisesti harjoita taloudellista toimintaa eli tarjoa ta-
varoita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa 
tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt siten tule sovellettaviksi yh-
tiön omistamisen ja rahoittamisen osalta.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinf-
rastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontu-
kiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamis-
hanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida inf-
rastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Euroopan komissio on katsonut, 
että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristy-
minen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, 
kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen ra-
hoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin 
tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan 
se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 
262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntö-
jen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien 
rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoi-
tusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrast-
ruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tu-
kemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). 

Suomi-rata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrastruktuurin 
suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää rahoitus-
ta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden taloudel-
listen toimintojen tukemiseen. 

Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja 
syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen 
täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen 
rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä 
vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 
219). Vaikka Suomi-rata Oy:n toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan ta-
loudelliseksi, on edellä esitetyin perustein katsottava, että tuki ei vaiku-
ta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin ollen 
on joka tapauksessa niin, että hankeyhtiön omistamisessa ja rahoitta-
misessa ei ole kyseessä SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.

Lopuksi

Päätös vastaa kaupungin sitoutumista hankkeen rahoitukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rahoitussuunnitelma Suomi-rata Oy
2 Rahoituskutsu Suomi-rata Oy 17.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 294
Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle

HEL 2022-003806 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Oranssi Asunnot Oy:lle yhtiön omis-
tamien asuinrakennusten peruskorjauksiin 395 000 euron suuruisen 
lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04, lainat sosiaalisiin tarkoituksiin, 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 25 vuoden kuluessa lainan 
nostamisesta lukien.

Lainan korko: Lainasta maksetaan korkoa, joka ylittää 0,35 %-yksiköllä 
peruskoron, kuitenkin yhteensä vähintään 2 %.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoi-
keuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun 
talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Kattokunnostuksen hankesuunnitelma
3 LVI-hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oranssi Asunnot Oy on Oranssi ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka on 
perustettu vuonna 1992 hallinnoimaan ja kehittämään Oranssi ry:n 
nuorten asumistoimintaa. Oranssi Asunnot Oy:n toiminta on voittoa 
tuottamatonta ja yleishyödyllistä. Yhtiö peruskorjaa ja kunnostaa van-
hoja, museoviraston suojelemia, rakennuksia kohtuuhintaisiksi nuori-
soasunnoiksi. Asunnot suunnataan pienituloisille alle 25-vuotiaille nuo-
rille ja nuorille perheille, joilla on kiireellinen asunnontarve. Asuminen 
eroaa tavallisesta vuokra-asumisesta selkeimmin siinä, että asukkaat 
osallistuvat aktiivisesti talojen peruskorjaukseen ja kiinteistöjen hoitoon. 
Asumismuodon yhteisöllisyys luo samalla nuorten elämään tukea ja 
turvaa tarjoavan sosiaalisen verkoston. Lisäksi Oranssi Asunnot Oy 
työllistää ja kouluttaa nuoria työelämän valmennuksen, oppisopimus-
koulutuksen ja tuetun palkkauksen keinoin.

Oranssi Asunnot Oy omistaa yhteensä 11 puutaloa Kumpulassa, Hert-
toniemessä, Tapanilassa, Arabiassa ja Pakilassa. Lisäksi yhtiöllä on 
kaksi välivuokrauskohdetta kaupungilta. Vuokrataso vastaa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemaa, julkisyhteisöjen sosi-
aalisen asuntotuotannon tasoa huolimatta siitä, että toimintaan ei ole 
saatu valtion yleishyödylliseen asuntotuotantoon kohdennettua tukea.

Oranssi Asunnot Oy hakee kaupungilta 395 000 euron lainaa viiden 
asuinrakennuksen peruskorjaushankkeisiin. Kumpulassa, osoitteissa 
Bengalinpolku 1 ja 4, sijaitsevien rakennusten lämmitys-, vesi-,        
viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkövarusteet uusitaan ja kunnostetaan nel-
jän rakennuksen savitiilikatot. Yhden rakennuksen katto on jo kunnos-
tettu vuonna 2021 kaupungin myöntämällä lainalla.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 04 on sosiaalisiin tarkoituksiin myönnet-
tävää lainamäärärahaa varaumat huomioiden 1,5 miljoonaa euroa. 
Päätösehdotuksen mukainen lainan korko on tällä hetkellä 2 %.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
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tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 395 000 
euron lainan perusteella.

Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, 
eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia 
markkinaehtoja (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 74). Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoi-
sia, mikäli luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komis-
sion tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovel-
lettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) 
on määritelty. Kaupungin Oranssi Asunnot Oy:n lainalle asettama 2 % 
korko täyttää markkinaehtoisen koron määritelmän. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Kattokunnostuksen hankesuunnitelma
3 LVI-hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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§ 295
Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

HEL 2022-000845 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle urheilu- ja 
ulkoilulaitosrahastosta 19 400 euron lainan Meilahden pienvenesata-
maan sijoittuvan venelaiturin uudisrakentamisen rahoittamiseksi seu-
raavin ehdoin:

Laina-aika: 
Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 9 vuoden kuluessa lai-
nan nostosta kuitenkin siten, että laina on kokonaan maksettu 
30.4.2031 mennessä.

Lainan korko: 
Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: 
Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja 
tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää 
vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä 
velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-
asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Rahoitussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Meilahden Veneilijät ry on noin 50 jäsenen venekerho, joka omistaa 
Meilahden pienvenesatamasta vuokraamalleen maa- ja vesialueelle 
rakentamansa kerhorakennuksen ja venelaiturin.

Venekerhon 45 venepaikkaa käsittävä laituri on 30 vuotta vanha eikä 
sen korjaaminen ole enää taloudellisesti järkevää. Venekerho on päät-
tänyt uusia laiturin aiemman kokoisena ja malliltaan samanlaisena.

Meilahden Veneilijät ry:lle on myönnetty 22.12.2005, § 47 laiturinpito-
oikeus Meilahden venesataman vesialueelta 1.1.2006 alkaen toistai-
seksi voimassa olevalla sopimuksella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 29.3.2022, § 59 vuokrata Mei-
lahden pienvenesatamassa sijaitsevan 446 m²:n suuruisen maa-alueen 
(kiinteistötunnus 91-437-1-14) Meilahden Veneilijät ry:lle vapaa-ajan 
veneily- ja venesatamatoimintaa varten 30.4.2031 asti. Vuokrasopimus 
alkaa 1.5.2022 ja korvaa aiemman, vuoteen 2025 asti ulottuneen, 
vuokrasopimuksen.

Meilahden Veneilijät ry hakee kokonaiskustannuksiltaan 60 000 euron 
hankkeelle Helsingin kaupungilta 19 400 euron lainaa. Kaupungin lai-
nan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 20 000 euron rahoi-
tuslaitoslainalla ja 20 600 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Meilahden Veneili-
jät ry:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
ton sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se 
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahaston varoja on käytettävissä noin 31,3 miljoonaa euroa.

Kuntalaki ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
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vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että 
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin 
varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yh-
teisölle myönnetyn 19 400 euron lainan perusteella.

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

Meilahden Veneilijöille myönnettäväksi esitetty laina sisältää korkotu-
kea. Uudelleen rakennettava laituri palvelee ensi sijassa paikallisia 
asukkaita eikä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja 
muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan eikä kyse ole SEUT 107 (1) artiklan mu-
kaisesta valtiontuesta (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Rahoitussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.03.2022 § 58

HEL 2022-000845 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Meilahden Veneilijät ry:n lainahakemuksesta koskien 
uuden venelaiturin rakentamista Meilahden kaupunginosassa sijaitse-
vaan pienvenesatamaan:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa 19 400 euron lainan myön-
tämistä Meilahden Veneilijät ry:lle 9 vuoden laina-ajalla Helsingin kau-
pungin Urheilu- ja ulkoilurahastosta sillä edellytyksellä, että uuden ve-
nelaiturin uusiminen muilta osin varmistuu esitetyn kustannusarvion ja 
rahoitussuunnitelman mukaisesti. 

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 296
Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle; yri-
tyspalvelut-yksikön päällikkö ja yritysten toimintaympäristöt -
yksikön päällikkö

HEL 2022-005205 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kaupunginkanslian elinkeino-osastolle yritys-
palvelut-yksikön päällikön ja yritysten toimintaympäristöt -yksikön pääl-
likön virat.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi
Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi
Anu Mänttäri, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36322

anu.manttari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Uusien virkojen perustamistarve liittyy elinkeino-osaston organisaatio-
muutokseen, joka pohjautuu muun muassa uuden strategiakauden ta-
voitteisiin. Elinkeino-osaston uusi organisaatiorakenne on käsitelty 
kaupunginkanslian henkilöstötoimikunnassa 11.4.2022. Organisaatio-
muutosta koskeva toimintasääntömuutos käsitellään kaupunginkans-
lian henkilöstötoimikunnassa 25.4.2022

Yrityspalvelut-yksikön tehtävänä on tarjota yrittäjyyttä ja yritysten kas-
vua edistäviä palveluita, yritysten asettautumispalveluita, asiakasläh-
töistä palveluohjausta, innovaatiopalveluita sekä kasvua tukevia val-
mennuspalveluita. 
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Yritysten toimintaympäristöt -yksikön tehtävänä on yritysten kilpailuky-
kyä tukevien liiketoiminta- ja innovaatioympäristöjen vahvistaminen, 
kaupungin yritysmyönteisyyden edistäminen, tulevaisuuden elinkeino-
pohjan vahvistaminen sekä korkeakouluyhteistyö.

Yksiköiden päälliköiden tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä; Yritys-
palvelut-yksikön päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa starttiraha-
päätösten tekemistä. Yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön 
tehtäviin kuuluu muun muassa elinkeinopoliittisesti merkittäviin koko-
naisuuksiin ja hankkeisiin liittyviä taloudellisia päätöksiä. Molempien 
yksiköiden päälliköt toimivat lisäksi elinkeinojohtajan sijaisketjussa.

Talousarvioon sisältyy määräraha perustettaville viroille.

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

Perustettavien virkojen palkkaukseen sovelletaan johdon kokonais-
palkkausta. Kokonaispalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja koke-
muksen mukaan (Korn Ferry Hay -tehtävän vaativuusarviointimenetel-
mä). Perustettaviksi esitetyt virat sijoittuvat Hay-luokkaan 21.

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

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

helena.wendorf(a)hel.fi
Taru Wickström, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36202

taru.wickstrom(a)hel.fi
Anu Mänttäri, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 36322

anu.manttari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 297
Helsingin kaupungin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 
välinen yhteistyösopimus

HEL 2022-004071 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Titta Hiltu-
sen ehdotuksesta.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus
2 Liite 1 Infrastruktuuriomaisuus
3 Liite 2 Yhteistyöryhmän ja Johtoryhmän jäsenet
4 Investointien päätöksentekoprosessit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan Pääkaupunkiseudun 
Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen, joka 
koskee joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamista kaupun-
gin ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välillä. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan yhteistyösopimuksen sekä päättämään sitä koskevista 
sopimusmuutoksista.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 § 282  Helsingin kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä lukuun ottamatta 
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metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja. HKL:n toimin-
ta, sisältäen mm. joukkoliikenteeseen tarvittava omaisuus ja sopimuk-
set, on yhtiöitettävien toimintojen osalta siirtynyt 1.2.2022 Pääkaupun-
kiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (jäljempänä myös yhtiö) apporttiluo-
vutuksena.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on hankintalainsäädännössä 
tarkoitettu kaupungin sidosyksikkö. Osapuolten toiminta liittyy myös eri-
tyisalojen hankintalain 26 §:n mukaiseen viranomaishankintayksiköiden 
väliseen yhteistyöhön (horisontaalinen yhteistyö), jonka osapuolia ovat 
yhtiö, kaupunki ja yhtiön mahdolliset muut omistajat, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Länsimetro Oy. 

Jatkossa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy omistaa ja hallinnoi 
joukkoliikenteeseen tarvittavaa infrastruktuuriomaisuutta ja tuottaa mui-
ta joukkoliikennettä tukevia palveluja kuten kaupunkipyöräpalvelua, 
lauttaliikennettä ja liityntäpysäköintialueiden ylläpitoa. Yhtiön omistuk-
seen siirtynyt infrastruktuuriomaisuus sijaitsee kaupungin omistamalla 
ja kaupungin yhtiölle myöhemmin erillisin sopimuksin vuokraamilla ja 
käyttöön luovuttamilla maa-alueilla. 

Yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on edistää joukkoliikenneinfran inves-
tointien tarkoituksenmukaista toteuttamista ja rahoittamista. Tähän liit-
tyen on tarpeen sopia kaupungin ja yhtiön välisestä yhteistyöstä jouk-
koliikenneinfran sekä muiden palveluiden tuottamisessa sekä periaat-
teista ja toimintatavoista, joilla tätä yhteistyötä kehitetään. Lisäksi on 
tarpeen sopia yhtiön infrastruktuuriomaisuuteen ja tarjoamiin palvelui-
hin liittyvästä palvelutasosta, kustannustehokkuudesta sekä investoin-
tien toteuttamisesta ja käyttötalouden ohjaukseen liittyvästä yhteistyös-
tä.

Kaupunki tulee tekemään erillisen hankintasopimuksen yhtiön kanssa 
siitä, että yhtiö luovuttaa kaupungille käyttöoikeuden joukkoliikentee-
seen tarvittavaan infrastruktuuriomaisuuteen, jotta kaupunki voi edel-
leen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin HSL:n 
käyttöön kaupungin ja HSL:n välisen joukkoliikenteen kustannusten 
korvaamisesta 7.12.2011 tehdyn sopimuksen edellyttämällä tavalla. 
Kaupunki tulee maksamaan yhtiölle korvausta tästä käyttöoikeudesta 
sekä joukkoliikenteen infrastruktuuriomaisuutta koskevista investoin-
neista, ylläpidosta ja hallinnoinnista, muiden yhtiön tuottamien palvelu-
jen tuottamisesta ja infraa sekä muita palveluita koskevan hyvän palve-
lutason ylläpitämisestä. 

Päätöksen hankintasopimuksesta tulee tekemään kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hankintavaltuuk-
siensa puitteissa. Yhtiöittämisen ja hankintasopimuksen vaikutukset 
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kaupunkiympäristön toimialan talousarviorakenteeseen käsitellään ja 
päätetään erikseen.

Yhteistyösopimus

Joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamisesta kaupungin ja 
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välillä tehtävän yhteistyö-
sopimuksen keskeisenä tarkoituksena on luoda rakenteet sekä sopia 
tavoitteet, joiden puitteissa yhteistyötä joukkoliikenteen infrastruktuurin 
kehittämisessä ja ylläpitämisessä jatkossa hoidetaan. Yhteistyösopi-
muksella sovitaan lisäksi yleisellä tasolla palvelutasosta, jota yhtiön tu-
lee toteuttaa infraomaisuuden sekä muiden palveluiden tuottamisessa. 
Yhteistyösopimuksella määritellään toimintaperiaatteet, joita noudate-
taan myöhemmin tehtävän hankintasopimuksen soveltamisessa.

Yhteistyöryhmä ja johtoryhmä

Yhteistyösopimuksen ja hankintasopimuksen seurantaa ja valvontaa 
sekä niissä erikseen määriteltyjä tehtäviä varten perustetaan tällä yh-
teistyösopimuksella yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu 
sopimuksiin liittyvän yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen, sopi-
muksen, investointiohjelmien sekä hankintasopimukseen perustuvien 
korvausten valmistelu ja valvonta. Niissä asioissa, joissa päätösvalta 
kuuluu kaupungille tai yhtiölle, yhteistyöryhmä toimii asioiden valmiste-
luryhmänä. Yhteistyöryhmä toimii myös kaupungin talousarvion ja -
suunnitelman valmisteluryhmänä noudattaen kaupungin talouden 
suunnittelusta ja seurannasta annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Sopimuksella perustetaan lisäksi johtoryhmä, jonka tehtävänä on rat-
kaista mahdolliset erimielisyydet, joita yhteistyöryhmä ei saa ratkaistua. 

Yhteistyöryhmään kuuluu enintään kuusi jäsentä kaupungilta ja enin-
tään kolme jäsentä yhtiöstä. Johtoryhmään kuuluu kaksi jäsentä sekä 
kaupungilta että yhtiöstä. Yhteistyöryhmään ja johtoryhmään nimetään 
kaupungin edustajiksi jäseniä sekä kaupunginkansliasta että kaupun-
kiympäristön toimialalta. Ryhmien jäsenet sopimuksen alkuvaiheessa 
on listattu yhteistyösopimuksen liitteessä 2. Kaupunki ja yhtiö voivat 
myöhemmin tarpeen mukaan nimittää korvaavia jäseniä.

Yhteistyön tavoitteet

Kaupunki ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy tulevat yhdessä 
kehittämään joukkoliikenteeseen tarvittavaa infrastruktuuriomaisuutta ja 
palveluita siten, että se tukee kaupungin elinvoimaisuuden ja kaupunki-
rakenteen kehittämistä kaupunkistrategian mukaisesti. Kehittämisessä 
tulee pyrkiä koko kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta optimaali-
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siin ratkaisuihin sekä kustannustehokkuuteen huomioiden elinkaarita-
loudellisuus sekä kaupungin määrittelemät taloudelliset reunaehdot.

Yhteistyöllä pyritään turvaamaan myös se, että kaupunkilaisten käytet-
tävissä on kaupungin tavoitteiden mukaiset joukkoliikenteen palvelut, 
sekä varmistamaan Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla julki-
sen liikenteen palvelutaso siten, että se osaltaan edistää kestävien liik-
kumismuotojen kulkutapaosuuden kasvattamista ja joukkoliikenteen 
matkustajatyytyväisyyden korkeaa tasoa. Sopimuksessa määritellyt yh-
teistyön tavoitteet ovat linjassa yhtiöittämisen tavoitteiden ja yhtiön 
omistajastrategian kanssa.

Investoinnit ja käyttötalouden ohjaus

Yhteistyösopimuksessa sovitaan siitä, että yhtiön tulee pyrkiä toteutta-
missaan ja kaupungin korvattavaksi tulevissa investoinneissa kustan-
nustehokkuuteen. Yhtiön tehtävänä on laatia vuosittain uudis- ja kor-
jausinvestointeja koskevat investointiohjelmat noudattaen kaupungin 
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeita. Yhtiön 
laatimat investointiohjelmat käsitellään ensin yhteistyöryhmässä, joka 
laatii niistä esitykset kaupungille. Yhtiö toimittaa lisäksi kaupungille tie-
dot myös omista investoinneistaan osana kaupungin talousarvion val-
mistelua.

Investointeja koskeva päätöksenteko tapahtuu osana kaupungin talou-
sarvioprosessia tai erillisinä päätöksinä toimivaltarajojen mukaisesti. 
Uudis- ja korjausinvestointien päätöksentekoprosessiin liittyvät vaiheet 
kaupungilla, yhtiössä sekä sopimuksen mukaisessa yhteistyöryhmässä 
on kuvattu päätöksen liitteessä 4.

Sopimuksen voimaantulo ja muuttaminen

Kun yhteistyösopimus on allekirjoitettu, se tulee voimaan takautuvasti 
1.2.2022 lähtien ja on voimassa toistaiseksi. Yhteistyösopimuksen voi-
massaolo on sidottu määräaikaisena tehtävän hankintasopimuksen 
voimassaoloon. Mikäli määräaikainen hankintasopimus päättyy eikä 
uutta hankintasopimusta tehdä, päättyy myös yhteistyösopimus.

Yhteistyösopimuksen sopimuskausi alkaa 2–3 vuotta kestävällä käyn-
nistysvaiheella, jonka aikana on tarkoitus seurata sopimuksen toimin-
taperiaatteiden toimivuutta sekä arvioida mahdollisten sopimusmuutos-
ten tarvetta. Tehtävät sopimusmuutokset voivat koskea esimerkiksi 
palvelutason tarkentamista, raportointikäytäntöjä sekä hankintasopi-
muksen mukaisiin korvauksiin liittyvää tavoitekustannusmallia.

Yhteistyösopimus liittyy kaupunkiympäristön toimialan toimintaan, ja 
sopimuksen seuranta sekä valvonta tulee kuuluumaan toimialan liiken-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 193 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/20
25.04.2022

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

ne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin. On todennäköistä, että sopi-
muksen käynnistysvaiheen aikana tai sen jälkeen tulee tarve tehdä so-
pimukseen täydennyksiä ja muutoksia, joten on tarkoituksenmukaista, 
että kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja oikeutetaan sopi-
muksen allekirjoittamisen lisäksi myös päättämään myöhemmistä so-
pimusmuutoksista. Yhteistyösopimuksen muutosesitykset käsitellään 
ensin yhteistyöryhmässä, ja yhteistyöryhmä päättää sopimusmuutosten 
hyväksymisestä ja viemisestä kaupungin ja yhtiön päätöksentekoon.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan 
kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädet-
ty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luotta-
mushenkilölle. Yhteistyösopimuksen sisällöstä päättämistä koskevaa 
toimivaltaa ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, 
viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteistyösopimus
2 Liite 1 Infrastruktuuriomaisuus
3 Liite 2 Yhteistyöryhmän ja Johtoryhmän jäsenet
4 Investointien päätöksentekoprosessit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 298
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä annetun lain ja rajat ylittävästä terveydenhuol-
losta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluon-
noksesta

HEL 2022-003788 T 03 00 00

VN/16579/2021

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja ra-
jat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamista kos-
kevasta hallituksen esitysluonnoksesta:  

Helsingin kaupunki pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatet-
tavina. Helsinki on järjestänyt paperittomille ja paperittomien kaltaises-
sa tilanteessa oleville henkilöille terveydenhuollon palveluja hallituksen 
esitysluonnoksessa kuvatussa laajuudessa jo useita vuosia. 

Paperittomien määritelmä ei ole vakiintunut. Yleensä tarkoitetaan niitä 
henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa ilman ulkomaalaislainsäädän-
nössä säädettyä viisumia, oleskelulupaa tai muuta oikeutta saapua 
Suomeen tai jatkaa oleskeluaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luissa paperittomia ovat myös henkilöt, joiden maassaolo lähtökohtai-
sesti on ulkomaalaislainsäädännön nojalla laillista mutta Suomessa 
heillä ei ole kotikuntaa eikä EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sopi-
muksen nojalla oikeutta saada laajasti julkisen terveydenhuollon palve-
luja.      

Helsingissä paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa ole-
ville järjestetyn terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat noin 250 
000 euroa vuodessa, mikä vastaa suuruusluokaltaan aiempia arvioita. 
Vuositasolla kokonaiskustannus jakaantuu perusterveydenhuollon kus-
tannuksiin noin 100 000 euroa ja erikoissairaanhoidon (HUS) kustan-
nuksiin noin 150 000 euroa.

Lausuntopyynnössä toivotaan erityisesti näkemyksiä perusteluineen ja 
mahdollisine muutosehdotuksineen seuraaviin kysymyksiin:

Onko henkilöryhmä, johon lakia sovelletaan, määritelty tarkoituksen-
mukaisesti? 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2022 195 (219)
Kaupunginhallitus

Asia/21
25.04.2022

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

Henkilöryhmä on lähtökohtaisesti määritelty tarkoituksenmukaisesti. 

Ovatko kustannusten vastuunjaon periaatteet oikeat?

Kustannusten vastuunjaon periaatteet ovat kaupungin näkemyksen 
mukaan oikeat. Esitetty vastuunjako kohtelee kuntia yhdenvertaisesti ja 
siitä on perusteltua säätää laissa.

Onko perusteluissa mainittu kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja vält-
tämättömäksi arvioiduista terveyspalveluista ymmärrettävä?

Lähtökohtaisesti kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja välttämättömiksi 
arvioiduista terveyspalveluista on ymmärrettävä. Järjestämislain 56 a 
§:n 3 momenttiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi myös raskaana ole-
vat henkilöt, joita voidaan alaikäisten tavoin pitää erityisen suojelun tar-
peessa olevana ryhmänä. Myös tälle ryhmälle olisi perusteltua järjestää 
palvelut samassa laajuudessa kuin hyvinvointialueiden asukkaille.

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja ra-
jat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamista kos-
kevasta hallituksen esitysluonnoksesta:  

Helsingin kaupunki pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatet-
tavina. Helsinki on järjestänyt paperittomille ja paperittomien kaltaises-
sa tilanteessa oleville henkilöille terveydenhuollon palveluja hallituksen 
esitysluonnoksessa kuvatussa laajuudessa jo useita vuosia. 

Paperittomien määritelmä ei ole vakiintunut. Yleensä tarkoitetaan niitä 
henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa ilman ulkomaalaislainsäädän-
nössä säädettyä viisumia, oleskelulupaa tai muuta oikeutta saapua 
Suomeen tai jatkaa oleskeluaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luissa paperittomia ovat myös henkilöt, joiden maassaolo lähtökohtai-
sesti on ulkomaalaislainsäädännön nojalla laillista mutta Suomessa 
heillä ei ole kotikuntaa eikä EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sopi-
muksen nojalla oikeutta saada laajasti julkisen terveydenhuollon palve-
luja.      

Helsingissä paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa ole-
ville järjestetyn terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat noin 250 
000 euroa vuodessa, mikä vastaa suuruusluokaltaan aiempia arvioita. 
Vuositasolla kokonaiskustannus jakaantuu perusterveydenhuollon kus-
tannuksiin noin 100 000 euroa ja erikoissairaanhoidon (HUS) kustan-
nuksiin noin 150 000 euroa.
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Lausuntopyynnössä toivotaan erityisesti näkemyksiä perusteluineen ja 
mahdollisine muutosehdotuksineen seuraaviin kysymyksiin:

Onko henkilöryhmä, johon lakia sovelletaan, määritelty tarkoituksen-
mukaisesti? 

Henkilöryhmä on lähtökohtaisesti määritelty tarkoituksenmukaisesti. 
Syytä on kuitenkin harkita, tulisiko lain esitöissä yksityiskohtaisemmin 
kuvata esimerkkien avulla, kenet voidaan katsoa paperittomaksi tai sen 
kaltaisessa tilanteessa olevaksi henkilöksi, jolla on oikeus terveyden-
huollon palveluihin.

Ovatko kustannusten vastuunjaon periaatteet oikeat?

Kustannusten vastuunjaon periaatteet ovat kaupungin näkemyksen 
mukaan oikeat. Esitetty vastuunjako kohtelee kuntia yhdenvertaisesti ja 
siitä on perusteltua säätää laissa.

Onko perusteluissa mainittu kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja vält-
tämättömäksi arvioiduista terveyspalveluista ymmärrettävä?

Lähtökohtaisesti kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja välttämättömiksi 
arvioiduista terveyspalveluista on ymmärrettävä. Järjestämislain 56 a 
§:n 3 momenttiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi myös raskaana ole-
vat henkilöt, joita voidaan alaikäisten tavoin pitää erityisen suojelun tar-
peessa olevana ryhmänä. Myös tälle ryhmälle olisi perusteltua järjestää 
palvelut samassa laajuudessa kuin hyvinvointialueiden asukkaille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Helsingin kaupunki ei pidä esitettyä muutosta tarpeel-
lisena vaan katsoo, että terveydenhuoltolain 50§:n takaama kiireellisen 
hoidon antaminen akuutissa tilanteessa on riittävää laittomasti maassa 
oleskelevien hoidon tarpeeseen. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, et-
tä laittomasti maassa oleskelevat poistetaan maasta tehokkaasti sen 
sijaan, että heille järjestetään palveluja, jotka tosiasiallisesti mahdollis-
tavat maahan jäämisen ilman laillista perustetta. Hus käytti vuonna 
2020 ”paperittomien” eli laittomasti maassa olevien erikoissairaanhoi-
toon 438 749,30 euroa josta Helsingin kaupungilta laskutettiin 104 
823,30 euroa. Vuonna 2020 Helsingin kaupungin osuus Hus:n erikois-
sairaanhoidosta oli noussut jo 272 176,76 euroon. Kysymys on siis 
varsin merkittävistä vuosittain kasvavista kustannuksista.

Helsingin kaupunki myös muistuttaa, että terveydenhuollon lisäksi lait-
tomasti maassa olevat käyttävät myös sosiaaliturvaa, majoituspalvelui-
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ta sekä järjestöjen palveluita, joiden osalta kaupungin kustannukset 
vuonna 2020 olivat yhteensä yli 4 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttopolitiikan legitimiteetin säilymiseksi on välttämätöntä te-
hokas maastapoistuminen ja -poistaminen silloin kun laillista perustetta 
oleskelulle ei ole. Tästä näkökulmasta katsoen hallituksen esitys on 
omiaan heikentämään veronmaksajan luottamusta koko maahanmuut-
tojärjestelmään.

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

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: Poistetaan kappaleesta 7 virke: 
Syytä on kuitenkin harkita, tulisiko lain esitöissä yksityiskohtaisemmin 
kuvata esimerkkien avulla, kenet voidaan katsoa paperittomaksi tai sen 
kaltaisessa tilanteessa olevaksi henkilöksi, jolla on oikeus terveyden-
huollon palveluihin.

Kannattaja: Titta Hiltunen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

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

Kaupunginhallitus hyväksyi Johanna Nuortevan vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätök-
seen seuraavin perusteluin:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei pidä esitettyä muutosta tarpeelli-
sena vaan katsoo, että terveydenhuoltolain 50§:n takaama kiireellisen 
hoidon antaminen akuutissa tilanteessa on riittävää laittomasti maassa 
oleskelevien hoidon tarpeeseen. Perussuomalaiset pitää tärkeänä, että 
laittomasti maassa oleskelevat poistetaan maasta tehokkaasti sen si-
jaan, että heille järjestetään palveluja, jotka tosiasiallisesti mahdollista-
vat maahan jäämisen ilman laillista perustetta. 
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Hus käytti vuonna 2019 ”paperittomien” eli laittomasti maassa olevien 
erikoissairaanhoitoon 438 749,30 euroa josta Helsingin kaupungilta 
laskutettiin 104 823,30 euroa. Vuonna 2020 Helsingin kaupungin osuus 
Hus:n erikoissairaanhoidosta oli noussut jo 272 176,76 euroon. Kysy-
mys on siis varsin merkittävistä vuosittain kasvavista kustannuksista. 

Perussuomalaiset myös muistuttavat, että terveydenhuollon lisäksi lait-
tomasti maassa olevat käyttävät myös sosiaaliturvaa, majoituspalvelui-
ta sekä järjestöjen palveluita, joiden osalta kaupungin kustannukset 
vuonna 2020 olivat yhteensä yli 4 miljoonaa euroa. Luku on kasvanut 
noin miljoonalla eurolla joka vuosi. 

Maahanmuuttopolitiikan legitimiteetin säilymiseksi on välttämätöntä te-
hokas maastapoistuminen ja -poistaminen silloin kun laillista perustetta 
oleskelulle ei ole. Tästä näkökulmasta katsoen hallituksen esitys on 
omiaan heikentämään veronmaksajan luottamusta koko maahanmuut-
tojärjestelmään.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.3.2022 (1)
2 Lausuntopyyntö 11.3.2022, liite, luonnos (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lau-
sunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja ra-
jat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamista kos-
kevasta hallituksen esitysluonnoksesta:  
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Helsingin kaupunki pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina ja kannatet-
tavina. Helsinki on järjestänyt paperittomille ja paperittomien kaltaises-
sa tilanteessa oleville henkilöille terveydenhuollon palveluja hallituksen 
esitysluonnoksessa kuvatussa laajuudessa jo useita vuosia. 

Paperittomien määritelmä ei ole vakiintunut. Yleensä tarkoitetaan niitä 
henkilöitä, jotka oleskelevat Suomessa ilman ulkomaalaislainsäädän-
nössä säädettyä viisumia, oleskelulupaa tai muuta oikeutta saapua 
Suomeen tai jatkaa oleskeluaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luissa paperittomia ovat myös henkilöt, joiden maassaolo lähtökohtai-
sesti on ulkomaalaislainsäädännön nojalla laillista mutta Suomessa 
heillä ei ole kotikuntaa eikä EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sopi-
muksen nojalla oikeutta saada laajasti julkisen terveydenhuollon palve-
luja.      

Helsingissä paperittomille ja paperittomien kaltaisessa tilanteessa ole-
ville järjestetyn terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat noin 250 
000 euroa vuodessa, mikä vastaa suuruusluokaltaan aiempia arvioita. 
Vuositasolla kokonaiskustannus jakaantuu perusterveydenhuollon kus-
tannuksiin noin 100 000 euroa ja erikoissairaanhoidon (HUS) kustan-
nuksiin noin 150 000 euroa.

Lausuntopyynnössä toivotaan erityisesti näkemyksiä perusteluineen ja 
mahdollisine muutosehdotuksineen seuraaviin kysymyksiin:

Onko henkilöryhmä, johon lakia sovelletaan, määritelty tarkoituksen-
mukaisesti? 

Henkilöryhmä on lähtökohtaisesti määritelty tarkoituksenmukaisesti. 
Syytä on kuitenkin harkita, tulisiko lain esitöissä yksityiskohtaisemmin 
kuvata esimerkkien avulla, kenet voidaan katsoa paperittomaksi tai sen 
kaltaisessa tilanteessa olevaksi henkilöksi, jolla on oikeus terveyden-
huollon palveluihin.

Ovatko kustannusten vastuunjaon periaatteet oikeat?

Kustannusten vastuunjaon periaatteet ovat kaupungin näkemyksen 
mukaan oikeat. Esitetty vastuunjako kohtelee kuntia yhdenvertaisesti ja 
siitä on perusteltua säätää laissa.

Onko perusteluissa mainittu kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja vält-
tämättömäksi arvioiduista terveyspalveluista ymmärrettävä?

Lähtökohtaisesti kuvaus hoito-oikeuden laajuudesta ja välttämättömiksi 
arvioiduista terveyspalveluista on ymmärrettävä. Järjestämislain 56 a 
§:n 3 momenttiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi myös raskaana ole-
vat henkilöt, joita voidaan alaikäisten tavoin pitää erityisen suojelun tar-
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peessa olevana ryhmänä. Myös tälle ryhmälle olisi perusteltua järjestää 
palvelut samassa laajuudessa kuin hyvinvointialueiden asukkaille.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) sekä rajat ylittävästä 
terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 20 §:n muuttamista kos-
kevasta hallituksen esitysluonnoksesta (liitteet 1 ja 2). Lausuntoa on 
pyydetty viimeistään 22.4.2022. Lisäaikaa on saatu 26.4.2022 saakka. 

Esitysluonnoksen mukaan hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja 
HUS-yhtymää velvoitettaisiin kiireellisen hoidon lisäksi järjestämään 
välttämättömäksi arvioituja terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaa-
laisille henkilöille, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joilla ei ole muun 
kansallisen lain tai Suomea sitovan kansainvälisen lainsäädännön tai 
sopimuksen nojalla oikeutta muihin julkisen terveydenhuollon palvelui-
hin kuin kiireelliseen hoitoon.   

Tarkoitus on, että palvelujen välttämättömyyden arvioinnissa tervey-
denhuollon ammattihenkilö ottaa huomioon henkilön terveydentilan ja 
Suomessa oleskelun keston. Alaikäisille tulee järjestää kaikki tarvittavat 
terveydenhuollon palvelut yhtä laajasti kuin niille alaikäisille, joilla on 
Suomessa kotikunta. Oikeus terveyspalveluluihin olisi lähinnä yhtä laa-
ja kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla henkilöillä. Tarkoi-
tus on turvata nykyistä paremmin Suomea sitovien ihmisoikeussopi-
musten ja kansallisen perustuslain velvoittama oikeus välttämättömään 
huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin.       

Muutos koskisi henkilöitä, joilla ei ole laillisen oleskelun oleskelulupaa 
Suomessa ja tilapäisen oleskeluluvan nojalla Suomessa ilman kotikun-
taa oleskelevia tai joita ei lain nojalla rinnasteta hyvinvointialueen asuk-
kaaseen. Lisäksi muutos koskisi eräin rajoituksin Suomessa oleskele-
via Euroopan unionin ja talousalueen tai Sveitsin kansalaisia sekä hei-
dän perheenjäseniään, joihin ei sovelleta heidän asuinvaltionsa sosiaa-
liturvalainsäädäntöä.

Välttämätön huolenpito ja toimeentulo on turvattu sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 3 luvun 12 §:n nojalla.  Paperittomille sosiaalihuollon pal-
velut tarjotaan tällä perusteella eikä esitysluonnos koske sosiaalihuol-
lon palvelujen antamista.     

Esitysluonnoksen mukaan valtio korvaa järjestävälle taholle annetuista 
palveluista aiheutuneet kustannukset, jos kustannuksia ei ole saatu pe-
rittyä henkilöltä itseltään. Kustannusten perinnästä voitaisiin luopua, jos 
hoitoa saaneen henkilön arvioidaan olevan selvästi varaton.      
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Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu 
käsiteltäväksi sen yhteydessä. Tarkoitus on, että lait tulisivat voimaan 
1.1.2023. 

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialan antamaan lausun-
toon. Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosaston kanssa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 11.3.2022 (1)
2 Lausuntopyyntö 11.3.2022, liite, luonnos (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia
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§ 299
Kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.4.2022 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

82 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

83 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

84 §, Nuorten aloitteet ajalta 1.7.−31.12.2021

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

85 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsin-
gin käräjäoikeudelle.

86 §, Hallintosäännön muuttaminen, valtuutetun aloitteen käsittely

Ei toimenpidettä.

87 §, Lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kun-
nan jäsenen esityksestä

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote lausunnon pyytäjälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle.

88, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Toukola, tontit 
23905/8 ja 10)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiym-
päristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toi-
miala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

89 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Laajasalo, 
Kruunuvuorenranta, tontti 49339/1)
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Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksen saajalle ja kaupunkiym-
päristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toi-
miala maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

90 §, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Pakilassa sijaitsevalle tontille liikunta-
hallin rakentamista varten (Kiinteistö Oy Namika Areena)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Namika Areenalle.

91 §, Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto, kaavamuu-
toksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

92 §, Vuosaaren Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12671)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaa-
voitukselle.

93 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 12 - 21 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 300
Alueen vuokraaminen Pakilasta Kiinteistö Oy Namika Areenalle lii-
kuntahallin rakentamista varten

HEL 2021-007839 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi 34. kaupunginosassa (Pakila) osoitteessa 
Pilkekuja 10 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn alueen vuokraamisen 
Kiinteistö Oy Namika Areenalle kaupunginvaltuuston 13.4.2022 § 90 
hyväksymien vuokrausperiaatteiden ja liitteenä olevan vuokrasopimuk-
sen mukaisesti. 

Alue vuokrataan liikuntatoimintaa varten ajalle 1.7.2022−30.6.2062.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan 
vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sopimuskauden aikana. Jos vuokra-aika alkaa kaupungista johtuvasta 
syystä myöhemmin kuin 1.7.2022, liikuntajohtaja voi päättää sopimuk-
sen alkamisajasta siten, että vuokra-aika on kuitenkin 40 vuotta.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, jos 
päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai 
kumoutuu.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 24.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos (Kiinteistö Oy Namika Areena)
3 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Namika Areena Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maanvuokrahakemus ja aiemmat päätökset

Kiinteistö Oy Namika Areena on hakenut Pakilassa sijaitsevan tontin 
vuokraamista 1.7.2022−30.6.2062 väliseksi ajaksi liikuntahallin raken-
tamista varten. Hakemus on esityksen liitteenä 1. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.3.2022 § 51 esittänyt kaupun-
ginhallitukselle alueen vuokraamista hakemuksen mukaisesti. Hallinto-
säännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuok-
rauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista 
päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet. Valtuusto on 13.4.2022 § 90 vahvistanut ko. tontin 
vuokrausperiaatteet ja kaupunginhallitus voi nyt päättää alueen vuok-
raamisesta niiden mukaisesti.

Kiinteistö Oy Namika Areenan liikuntahallihanke

Kiinteistö Oy Namika Areenan suunnitelmissa on rakentaa kokonais-
pinta-alaltaan 3 100 kerrosneliömetrin suuruinen liikuntahalli, johon si-
sältyy kaksi eri kokoista koripallokenttää, pukuhuoneita, keittiö ja kahvi-
la sekä varasto- ja teknistä tilaa. Liikuntahallin rakentamisen on tarkoi-
tus alkaa kesällä 2022 ja kokonaisuuden pitäisi olla valmis syksyllä 
2023. Liikuntahallin valmistumisen jälkeen Kiinteistö Oy Namika Aree-
nan tarkoituksena on jäädä sen omistajaksi ja huolehtia kiinteistön yllä-
pidosta.

Liikuntahalli toteutetaan yhteistyössä Pakilanpuiston allianssihankkeen 
kanssa. Kaupunginvaltuuston 15.1.2020 § 7 hyväksymän allianssin 
hankesuunnitelman mukaan Paloheinä−Pakila-alueelle rakennetaan 
uusia koulu-, päiväkoti- ja nuorisotiloja. Koulutiloihin ei rakenneta erilli-
siä liikuntatiloja, vaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa 
opetukseen tarvittavat liikuntatilat pääosin Kiinteistö Oy Namika Aree-
nan liikuntahallista.

Kiinteistö Oy Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n tukisää-
tiön omistama yhtiö. Helsingin NMKY on perustettu vuonna 1889 ja 
tunnetaan työstään nuorisotyön ja urheilun, erityisesti koripallon, paris-
sa. Seuran viikoittaisen toiminnan piirissä on lähes 6 000 lasta, nuorta 
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ja aikuista. Tukisäätiön muuhun omistukseen kuuluu muun muassa Ho-
tel Arthur. Säätiön tuotot käytetään lasten ja nuorten toimintaan. 

Alueen asemakaava ja hallinta

Alueella on voimassa 23.11.2007 lainvoiman saanut asemakaava nro 
11540, jossa vuokrattava tontti on opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialuetta (YO). Liikuntahallin rakentaminen tontille on mah-
dollistettu poikkeamisluvalla, jonka maankäyttöjohtaja on hyväksynyt 
16.12.2021. Tontilla on rakennusoikeutta 7 635 kerrosneliömetriä.

Vuokrattavalla tontilla sijaitsee kaupungin omistama koulurakennus 
(Pakilan yläaste), jonka purkaminen on alkamassa kaupungin toimesta. 
Koulun oppilaat siirtyvät allianssin hankesuunnitelman mukaisesti uu-
teen koulurakennukseen. Alue tullaan vuokraamaan sisäisellä vuokra-
sopimuksella kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalle heti, kun se vapautuu nykyisestä käytöstään.

Vuokrattava alue ja vuokran määrittely

Vuokrattavan alueen pinta-ala on noin 10 000 m². Kartta on esityksen 
liitteenä 3. Alueelle on tarkoitus rakentaa noin 3 100 kerrosneliömetrin 
suuruinen liikuntahalli. 

Vuokra määritellään rakennettavan liikuntahallin kerrosneliömetrien pe-
rusteella pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin 
(lokakuu 1951 = 100) pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliö-
metrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-
arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra on vuoden 2022 tasossa 3 100 
kem² x 12 €/kem² x 20,17 x 5 % = 37 516,20 euroa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti täysimää-
räisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yk-
sinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, tämän 
sopimuksen puitteissa kuitenkin 31.12.2028 saakka. Vuokranmääräy-
tymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi 
vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä. Perittävä vuosi-
vuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 18 758,10 eu-
roa.

Kuntalain 130 §:n edellyttämä vuokra-alueen markkina-arvo on selvitet-
ty (Gem Property Oy 13.10.2021).

Vuoden 2023 alusta vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusin-
deksiin, jossa lokakuu 1951=100 siten, että perusvuosivuokra on 1 860 
euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100. Kunkin kalente-
rivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, 
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joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elin-
kustannusindeksi perusindeksillä 100. Jos pisteluku on alempi, vuokraa 
ei kuitenkaan alenneta.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alussa, jolloin rakennus-
työt liikuntahallin alueella alkavat. Muut ehdot määritellään liitteenä ole-
vassa vuokrasopimuksessa.

Valtiontukilausunto

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

Tuleva maanvuokrasopimus kaupungin ja Kiinteistö Oy Namika Aree-
nan kanssa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevalle alu-
eelle rakennettavaa liikuntahallia käyttävät pääasiallisesti paikallisen 
urheiluseuran jäsenet, lähialueen koululaiset sekä muut lähiseudun 
asukkaat ja liikuntaseurat. Liikuntahalli palvelee siten ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita, eikä se todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai in-
vestointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Vuokratuen vaikutus rajat ylit-
täviin investointeihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköises-
ti enintään marginaalinen (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 
2016/C 262/01 kohdat 196, 197). Vuokratuki ei näin ollen ole omiaan 
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä kyse siis ole 
SEUT 107 (1) artiklan mukaisesta valtiontuesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 24.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos (Kiinteistö Oy Namika Areena)
3 Vuokrattavan alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kiinteistö Oy Namika Areena Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Liikuntapalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 240

HEL 2021-007839 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa 34. kaupunginosassa (Pakila) osoittees-
sa Pilkekuja 10 sijaitsevalle tontille 34119/1 vuokrausperiaatteet seu-
raavasti:

Alueen käyttötarkoitus on liikuntatoiminta ja sitä tukeva tai palveleva 
toiminta. Vuokralainen on velvollinen rakentamaan alueelle liikuntahal-
lin oheistiloineen.

Vuokra-aika alkaa 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2062. Mikäli vuokra-ajan al-
kaminen viivästyy kaupungista johtuvasta syystä, myös päättymisaika 
siirtyy vastaavasti.

Vuokranmäärittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4 
hyväksymiä maa-alueiden vuokrausperiaatteita. Vuokra määritellään 
alueelle suunnitellun liikuntahallin 3 100 kerrosneliön perusteella. Maan 
pääoma-arvona pidetään virallisen elinkustannusindeksin (lokakuu 
1951 = 100) pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. 
Perusvuosivuokra on viisi prosenttia maan pääoma-arvosta. Täysimää-
räinen vuosivuokra vuoden 2022 tasossa on 3 100 kerrosneliömetriä x 
12 euroa/kerrosneliömetri x 20,17 x 5 prosenttia = 37 516,20 euroa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin 
aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään 
toimintaan, nyt tehtävän sopimuksen puitteissa kuitenkin 31.12.2028 
saakka. Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen pääte-
tään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päät-
tymistä. Perittävä vuosivuokra sopimuksen alkaessa on arvonlisäverot-
tomana 18 758,10 euroa.
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Vuoden 2023 alusta täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuo-
sivuokra on 1 860 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 
100. Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla pe-
rusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuo-
den keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Jos pis-
teluku on alempi, vuokraa ei alenneta.

Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alussa, jolloin liikuntahal-
lin rakennustyöt alkavat. Vuokra täsmennetään vastaamaan rakennet-
tavia kerrosneliömetrejä. Kaupungilla on oikeus tarkistaa alueen vuok-
raa, mikäli alueen arvossa alueen käyttötarkoituksen, rakennusoikeu-
den, lisärakentamisen tai muun vastaavan seikan johdosta tapahtuu 
muutoksia. 

Kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.03.2022 § 51

HEL 2021-007839 T 10 01 01 02

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
Kiinteistö Oy Namika Areenalle vuokrataan Helsingin kaupungin 34. 
kaupunginosassa (Pakila) korttelissa 34119 tontti nro 1 (os. Pilkekuja 
10), 10 180 m²:n suuruinen maa-alue liikuntahallin ja sen oheistilojen 
rakentamista varten ajalle 1.7.2022–30.6.2062.

Vuokraukseen liittyvät sopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuok-
rasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeut-
taisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana, ja että kau-
punginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan päättämään edellä mainitun 
alueen vuokraamisesta päättämästään ajankohdasta lukien varauksen 
saajalle vuokra-ajan ollessa 40 vuotta, mikäli vuokra-aika alkaa myö-
hemmin kuin 1.7.2022 kaupungista johtuvista syistä.
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Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntapaikat Liikun-
tapaikkapäällikkö 25.10.2021 § 46

HEL 2021-007839 T 10 01 01 02

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö päätti muuttaa 30.6.2021, 33 § tekemäänsä 
päätöstä koskien maa-alueen lyhytaikaista vuokraamista Helsingin 
kaupungin 34. kaupunginosasta (Pakila) Kiinteistö Oy Namika Areenal-
le rakennusluvan hakemista varten seuraavasti:

Liikuntapaikkapäällikkö päätti vuokrata Kiinteistö Oy Namika Areenalle 
Helsingin kaupungin 34. kaupunginosassa (Pakila) osoitteessa Pilkeku-
ja 10, 00660 Helsinki, sijaitsevan tontin, jonka kiinteistötunnus on 091- 
034-0119-0001 ja pinta-ala n. 10 180 m², liikuntahallin rakennusluvan 
hakemista ja mahdollista rakennettavuustutkimuksia varten. 

Vuokraus on voimassa 1.8.2021 - 30.6.2022 välisen ajan, kuitenkin 
kauintaan siihen saakka kunnes pitkäaikainen vuokraus alkaa. 

Vuokraukseen liittyvät ehdot: 
1 Vuokranmäärä vuokra-ajalta on 2 664,90 euroa (alv 0 %), joka vastaa 
kahden (2) kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokran eräpäivä on 
15.10.2021. 

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty rakennettavan liikuntahal-
lin osalta virallisen elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa yk-
sikköhintaa 12,00 euroa/kem² Vuokra peritään rakennettavan raken-
nuksen n. 2 700 kem² mukaan. 

2 
Vuokraoikeuden siirto ei ole vapaa. 

3 
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Vuokralainen on tietoinen, ettei tontin pitkäaikaista vuokrausta ole käsi-
telty vielä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja kaupunginhallituk-
sessa. 

4 
Vuokralaisella ei ole oikeutta aloittaa maanrakennustöitä eikä muuten-
kaan käyttää tonttia muuhun tarkoitukseen. 

5 
Liikuntapalvelukokonaisuus ei vastaa alueella toteutettavista toimenpi-
teistä.

6 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin maanvuokrauksesta säädetyn lain 
säännöksiä. 

Päätöksen laatimisen yhteydessä vuokralaisen nimi, osoite, y-tunnus, 
korvauksen määrä, vuokra-aika sekä yhteyshenkilön nimi-, osoite-, pu-
helin- ja sähköpostitiedot rekisteröidään liikuntapalvelukokonaisuuden 
vuokrasopimusrekistereihin ja laskutusta varten vastaavat tiedot luovu-
tetaan Helsingin kaupungin taloushallintopalveluiden laskutusosaston 
käyttöön.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle mahdollisesti aiheutuvista kustan-
nuksista, mikäli hankkeelle ei saada rakennuslupaa tai varsinaista pit-
käaikaista vuokrasopimusta ei voida solmia.

Päätöksen perustelut

Hanke

Kiinteistö Oy Namika Areena on anonut Helsingin 34. Pakilan kaupun-
ginosasta maa-alueen vuokrausta liikuntahallin ja oheistilojen rakenta-
mista varten. Rakentamisen suunnittelua ja mahdollisia rakennetta-
vuustutkimuksia varten on perusteltua vuokrata maa-alue lyhytaikaisel-
la vuokrauksella ennen varsinaisen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
solmimista.

Kaava- ja tonttitiedot

Hankkeeseen liittyvä, rakennettava maa-alue sijaitsee Helsingin 34. 
kaupunginosassa (Pakila). Alue käsittää korttelissa 34119 olevan tontin 
numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman saaneen asema-
kaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeseen (YO). Maa-alue on Helsingin kaupungin omistukses-
sa. Alueella on käynnistetty alueen koulujen ja päiväkotitilojen uudel-
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leen järjestelyä ja rakentamisen mahdollistamista varten asemakaava-
muutos. Liikuntahallin rakentamisen mahdollistaminen opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueelle vaatii poikkeamispäätöstä.

Alueen vuokraaminen

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit - 
palvelun sekä rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden 
kanssa on sovittu, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa alueen 
vuokralaiselle lyhytaikaisella vuokrasopimuksella, vaikka alue on vielä 
kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa.

Vuokra-alue

Vuokra-alueen kokonaispinta-ala on noin 10 180 m². Vuokra-alueelle 
sijoitetaan noin 2 700 k-m² liikuntahalli, jossa on kaksi eri kokoista kori-
pallokenttää, pukuhuoneita, keittiö, kahvila, varastoja ja teknistä tilaa.

Vuokran määrittely

Vuokra peritään rakennusoikeuden mukaan. Vuokran määrittelyssä 
noudatetaan liikuntatoimen maa-alueiden vuokrauksessa noudattamia 
yleisperiaatteita. Täysimääräinen vuosivuokra vuonna 2021 (vuoden 
2020 keski-indeksillä 19,74) on 31 978,80 euroa (alv 0 %). Vuokraa 
subventoidaan 50 %. 
Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. 

Vuokra-ajalta 1.8.2021 - 30.6.2022 peritään 2 664,90 euroa (alv 0%), 
mikä vastaa kahden kuukauden vuokraa vuosivuokrasta. Vuokra peri-
tään yhdessä erässä. Eräpäivä 15.10.2021. 

Vuokran laskukaava: 2 700 k-m² x 12,00 euroa/k-m² x 5 % x 19,74 x 50 
% x 2/12 kk = 2 664,90 euroa 

Määräaikainen maa-alueen vuokraus tehdään ajalle 1.8.2021 - 
30.6.2022, kuitenkin kauintaan siihen saakka kun pitkäaikainen maa-
alueen vuokraus alkaa. Täysimääräinen vuosivuokra täsmennetään 
pitkäaikaisen vuokrauksen yhteydessä rakennettavan alueen mukai-
seksi.

Päätöksen muuttaminen

Liikuntapaikkapäällikkö muuttaa 30.6.2021, § 33 tekemäänsä päätöstä 
hallintolain 50 §:n perusteella. 30.6.2021 tehty päätös on perustunut 
selvästi virheelliseen selvitykseen alueen kaavoituksen tilanteesta, 
minkä takia asiassa on syytä antaa uusi päätös.
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Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017, 5 §, vahvistanut liikun-
tapaikkapäällikölle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tilo-
ja enintään neljäksi vuodeksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikunta-
paikat Liikuntapaikkapäällikkö 30.06.2021 § 33

Lisätiedot
Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi
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§ 301
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 15-16. 

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto 11.4.2022
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto

 

  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta 12.4.2022
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.4.2022
- suomenkielinen jaosto 13.4.2022
- ruotsinkielinen jaosto 13.4.2022
kaupunkiympäristölautakunta 12.4.2022
- ympäristö- ja lupajaosto 13.4.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 21.4.2022
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.4.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto 19.4.2022
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta 12.4.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto 21.4.2022
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos 21.4.2022
- rakentamispalveluliikelaitos 13.4.2022
- liikenneliikelaitos 19.4.2022
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 299 ja 301 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 294, 295, 296 ja 300 §: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.
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Kaupunginhallitus

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Saara Nirkko
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Suvi Pulkkinen Maarit Vierunen

Paavo Arhinmäki Jussi Halla-aho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.05.2022.


